Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 31. marec 2016, 9.00 hod.
primátor mesta:
viceprimátor mesta:
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Mgr. Peter Antal
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Rastislav Uhrovič
PaedDr. Veronika Balážová
Lucia Zaťková
prezenčná listina

Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva:
k bodu 1) Otvorenie, voľba pracovných komisií
Vykonal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol primátor mesta
(ďalej aj „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 17
poslancov, ospravedlnený je poslanec Jozef Tomčáni.

Program:
Návrh programu rokovania prečítal v znení ako bol zverejnený na úradnej tabuli a doplnil ho o bod d)
v časti Rôzne:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2015
b) Správa z vykonanej kontroly HKM
4. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 2015
5. Komunitný akčný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady
Európy
6. a) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2015
7. a) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016
b) Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TS ZH, spol. s r.o.
c) Dotácie z rozpočtu mesta
8. a) VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ZH
b) VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta ZH
9. Informácia o projektoch
10. Správa o činnosti MsP za rok 2015
11. Správa o nakladaní s KO za rok 2015
12. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
13. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2015
14. Interpelácia poslancov
15. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy – stiahnutý bod č. 3
b) Zmluva o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení
skládok odpadov v Horných Opatovciach
c) Petícia za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta
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d) Založenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom /DZH mesta Žiar nad
Hronom/
16. Záver
V ďalšom vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie iných návrhov na doplnenie
dnešného programu.
Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel žiadny návrh, predsedajúci dal hlasovať o
tomto programe dnešného zasadnutia:
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
3. a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2015
b) Správa z vykonanej kontroly HKM
4. Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 2015
5. Komunitný akčný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady
Európy
6. a) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2015
7. a) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016
b) Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TS ZH, spol. s r.o.
c) Dotácie z rozpočtu mesta
8. a) VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ZH
b) VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta ZH
9. Informácia o projektoch
10. Správa o činnosti MsP za rok 2015
11. Správa o nakladaní s KO za rok 2015
12. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
13. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2015
14. Interpelácia poslancov
15. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy – stiahnutý bod č. 3
b) Zmluva o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení
skládok odpadov v Horných Opatovciach
c) Petícia za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta
d) Založenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom /DZH mesta Žiar nad
Hronom/
16. Záver
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

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

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

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

K samotnému priebehu rokovania poznamenal, že o 10,40 hod. bude prestávka z dôvodu
konania Osláv oslobodenia mesta na Námestí Matice slovenskej, po ich ukončení bude podávaný obed a
o 12,30 hod. bude zasadnutie mestského parlamentu pokračovať.

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

Informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predniesla Ing. Eva Vincentová.
Informácia tvorí prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 22 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta o plnení uznesení.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 3a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2015
Predkladá - písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

Doplňujúcu informáciu k písomnému materiálu podala Ing. Eva Vincentová. Na úvod sa
ospravedlnila, že na str. 2 v predloženom materiáli nie je v spísanom zozname vykonaných kontrol za rok
2015 uvedená Kontrola hospodárenia a dodržiavania zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení na II. ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 17. Samotné kontroly boli
zamerané najmä na základné školy v meste, priebeh a výsledky z týchto kontrol sú v materiáli popísané
veľmi podrobne. Kontrolami neboli zistené žiadne závažné nedostatky, menšie nedostatky boli
odstránené už pri samotnom výkone kontrol.
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Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 23 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Šeševičková/

Uznesenie bolo prijaté
Na zasadnutie prišla Ing. Stella Víťazková.
k bodu 3b) Správa z vykonanej kontroly HKM
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

Krátku informáciu podala Ing. Eva Vincentová. Písomne predložený materiál zahŕňa podrobnú
informáciu o vykonanej kontrole v spoločnosti Mestský športový klub s.r.o. Žiar nad Hronom spolu
s návrhom prijatých opatrení, ktoré primátor mesta po vykonaní kontroly aj prijal. V prvej fáze bola
vykonaná kontrola za účasti účtovníčky spoločnosti MŠK s.r.o. ZH a následne bola vykonaná kontrola aj
za účasti poslancov Ing. Rybárskeho a Ing. Vozára.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – ako je možné, že za niekoľko rokov späť vnikla v spoločnosti sekera až 23 tis. eur,
zarážajúce je, že cca pred rokom bola hlavná kontrolórka poverená mestským zastupiteľstvom výkonom
komplexnej kontroly toku finančných prostriedkov v MŠK za rok 2014 a dnes je predložená správa, že už
začiatkom roku 2015 bola v spoločnosti táto sekera
Ing. Eva Vincentová – v r. 2015 bola kontrola zameraná na kontrolu toku financií na účtoch spoločnosti,
fyzická kontrola stavu pokladne vykonávaná nebola, nakoľko táto činnosť vyplýva z funkcie konateľovi
spoločnosti a taktiež si kontrolu môže žiadať dozorná rada
Ing. Peter Dubeň - faktická poznámka - pod pojmom komplexná kontrola si vysvetľuje kontrolu ako účtov
tak aj pokladne
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – kontrolórka vykonala kontrolu stavu účtovného na účtoch
v banke a účtovného v pokladni, fyzická inventarizácia pokladne spadá v zmysle účtovného zákona do
kompetencie inventarizačnej komisie, ktorá je ustanovená, má minimálne 3 členov a inventarizáciu
pokladne má vykonávať 4x ročne. MŠK túto komisiu pravdepodobne má len nevykonávala inventarizáciu
pokladne
Ing. Eva Vincentová - od r. 2014 sa inventarizácia pokladne v zmysle účtovného zákona vykonáva už len
1x ročne, v spoločnosti však nebola vykonaná ani za rok 2014 ani 2015
Mgr. Norbert Nagy – v správach o hospodárení MŠK za roky 2013 – 2014 mal byť jednoznačne uvedený
fyzický stav pokladne, považuje za veľkú chybu, že kontrolórka túto kontrolu nevykonala v rámci
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komplexnej kontroly v r. 2015, kontrola na tejto úrovni zlyhala, za situáciu v MŠK sú podľa neho
zodpovedné 3 osoby – konateľ, ekonómka, kontrolórka
MUDr. Ladislav Kukolík – je to veľmi nepríjemná situácia, z doterajších zistení je zrejmé, že zlyhali viacerí
ľudia. Oceňuje primátora, ktorý pri zistení týchto vecí rýchlo konal nie len tým, že podal trestné oznámenie,
ale stretol sa s hlavnými sponzormi MŠK a ubezpečil ich, že táto vec bude riadne vyšetrená a budú
vyvodené prirodzené následky. Mrzí ho, že dnes na zasadnutí nie je prítomný konateľ MŠK, očakával že
sa k danej veci postaví zodpovedne
Reakcia na pripomienky: Mgr. Peter Antal.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali
za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 24 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby – Mestský športový klub s.r.o. Žiar nad
Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 4 /Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Vozár/

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 4) Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku
2015
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
Vypracovali: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa a kolektív ZOSoO

K materiálu podala úvodnú informáciu Ing. Monika Minárová. Jeho jednotlivé časti obsahujú popis
činnosti jednotlivých agend, ktoré spadajú pod tento odbor a taktiež sú uvedené počty pracovníkov
vykonávajúcich jednotlivé činnosti.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Bc. Soňa Lukyová:
- sociálna komisia odporúča vziať informáciu na vedomie
- vyzdvihuje prácu sociálneho odboru, agendy v ňom neustále pribúda, pred rokom bola sociálna služba
rozšírená o sociálne zariadenie Nádej – zaujímala sa, či už má mesto klienta v tomto zariadení
Ing. Mária Biesová – zavedenie sociálneho taxíka vníma ako veľmi dobrý krok zo strany mesta, obyvatelia
si službu pochvaľujú, taktiež vyzdvihla prácu sociálneho odboru, komunikácia s klientmi je na vysokej
profesionálnej úrovni, poďakovala sa pracovníkom za ich prácu a prístup
Mgr. Gabriela Hajdoniová – veľa obyvateľov službu sociálneho taxíka nevie využiť, nakoľko je
problematické sa s taxikárom skontaktovať
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – bolo by dobré do budúcna zvážiť, či by mesto nemohlo zriadiť
túto sociálnu službu v rámci vlastných možností nie využívaním komerčnej taxi služby
Ing. Stella Víťazková:
- konštatovala, že sociálny odbor naozaj počúva ľudí, vychádza im v ústrety v maximálnej miere
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- k tabuľke č. 1 sa opýtala, čo spôsobuje rozdielnosť súm za vykonané pohreby bez domova
Ing. Stella Víťazková - faktická poznámka – zaujímala sa, prečo služba - stanica osobnej hygieny –
obyvateľov neoslovila, ako to vníma sociálny odbor
Mgr. Peter Antal – mesto môže pokračovať v projekte komunitné centrum, nakoľko mu bol schválený
príspevok a taktiež bolo schválené aj výberové konanie na pracovníkov centra
Reakcia na pripomienky: Ing. Monika Minárová, Mgr. Peter Antal.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 25 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Predkladaný materiál – Informáciu o sociálnej pomoci a sociálnych službách pre občanov mesta Žiar nad
Hronom v roku 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing.
Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 5) Komunitný akčný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program
Rady Európy
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
Vypracovala: PhD., Ing. Ingrid Kosová, facilitátorka programu ROMED

Na úvod predsedajúci privítal PhD. Ing. Ingrid Kosovú, facilitátorku programu ROMED.
Predložený písomný materiál uviedla Ing. Monika Minárová. Materiál bol mestskému zastupiteľstvu
predložený už v minulom roku, avšak na základe pripomienok zo strany poslancov MsZ sa konalo
stretnutie za účasti p. Kosovej a poslancov, na ktorom boli pripomienky prediskutované a zapracované do
dnes predloženého materiálu. Zo strany sociálneho odboru boli v materiáli vykonané nasledovné úpravy:
– upravený je názov projektu terénna sociálna práca, ktorý v tomto roku od 1.2. pokračuje pod názvom
terénna sociálna práca I (pokračuje sa v ňom len s 2 zamestnancami nakoľko projekt nebol schválený
v požadovanom rozsahu. V súčasnosti odbor pripravuje žiadosť o schválenie rozšírenia počtu
zamestnancov), - tiež sú do materiálu doplnené poznámky o aktivitách, ktoré mesto rozbehlo v súvislosti
so zapájaním občanov z osady Kortína do prác – odpratávanie čiernych skládok či rekultivácia chodníka
k pitnému zdroju.
Predsedajúci následne otvoril k bodu rozpravu.
Bc. Soňa Lukyová – komisia pre sociálne veci odporúča materiál schváliť. Čo sa týka samotných aktivít –
prvými ktoré sa začínajú realizovať sú hygienická stanica s komunitným centrom pretože na tieto aktivity
sú získané financie a postupne podľa dostupných financií sa budú realizovať ďalšie aktivity z predmetného
plánu
Ing. Rastislav Uhrovič – požiadal spracovať materiál s vyznačením všetkých miest v meste, ktoré obýva
rómska komunita
JUDr. Milan Gocník – opýtal sa, či súčasný rozpočet zahŕňa finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na
realizáciu opatrení uvedených v kapitole č. 4 predloženého materiálu
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JUDr. Milan Gocník – faktická poznámka – poznámka, či musí byť materiál schválený alebo je možné len
ho vziať na vedomie
Stela Šeševičková – faktická poznámka – cieľ 3.1 – vytvorenie 2 pracovných miest – je uvedené obdobie
09-12/2016, opýtala sa či zámer bude len na 3 mesiace
Ing. Emil Vozár – upriamil pozornosť na odrážku č. 3 v kapitole 2.2. bod 1 v znení „absencia možnosti na
efektívne trávenie voľného času pre deti (nemožno tráviť čas na ihriskách majority)“ – informácia nie je
podľa neho korektná, nakoľko počas posledných 2 rokov kedy sa vybudovala oddychová zóna Hviezdoška
sa práve minoritná časť obyvateľstva zdržuje od rána do večera na týchto priestoroch a majoritná má
problém ich využívať, rovnaké je to aj s multifunkčným ihriskom v časti Medzi vodami
Ing. Emil Vozár – faktická poznámka – poslancov za volebný obvod č. 3 zastavujú občania s otázkou, pre
koho sú tie ihriská robené, či pre všetkých či len pre určitú skupinu obyvateľov
Ing. Miroslav Rybársky – zaujímal sa, či je s predloženým akčným plánom oboznámená aj komunita žijúca
na Kortíne, pretože je toho názoru, že pri realizovaní stanovených aktivít je potrebné, aby ruku k dielu
priložila práve táto komunita
Ing. Michal Žurav – faktická poznámka – nikto z ihrísk Rómov nevyháňa, využívajú ich v plnej miere, na
multifunkčnom ihrisku Medzi vodami organizujú pravidelné turnaje
PaedDr. Veronika Balážová – predložený materiál je s výnimkou pár informácii vypracovaný veľmi dobre,
vyslovila presvedčenie, že ak mesto chce do budúcna niečo v súvislosti s marginalizovanou skupinou
dosiahnuť, je veľmi dôležité, aby nedostávali všetko na tácke a aby sa sami k zlepšeniu ich životnej úrovne
pričinili, pri dosiahnutí stanovených cieľov uvedených v pláne je potrebné najmä to, aby táto skupina sama
chcela na sebe pracovať – vzdelávať sa, v pláne vidí absenciu práve presadzovania výchovy tejto skupiny
či už v oblasti hygienických návykov či rodičovstva ako aj v iných oblastiach
Mgr. Monika Balážová – faktická poznámka - zriadenie hygienickej stanice vníma ako veľmi dobrý krok
mesta, nakoľko pracovať v školách s deťmi ktoré nemajú základne hygienické návyky je veľmi náročné,
taktiež dala do pozornosti, že v školách v meste robia učitelia všetko pre to, aby sa rómske deti necítili
diskriminované
PhD. Ing. Ingrid Kosová:
- skonštatovala, že mesto Žiar nad Hronom patrí medzi 3 kľúčové mesta na Slovensku, ktoré sa naozaj
začali venovať rómskej problematike (Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš)
- program ROMED vznikol práve kvôli tomu, aby sa mestá začali tejto problematike venovať, pretože je to
oblasť, ktorá sa nerieši dlhodobo
- hlavným cieľom programu bolo, aby mestá a obce neriešili rómsku otázku len do výšky poskytnutých
financií zo štátneho rozpočtu, ale aby na seba prevzali určitú zodpovednosť a vyčlenili si v rámci
možností aj prostriedky zo svojich rozpočtov
- predložený komunitný plán nie je komplexným plánom, sú v ňom vyčlenené len tie aktivity, na ktoré má
mesto v súčasnej dobe finančné prostriedky
- vyslovila svoj subjektívny názor na financovanie riešenia problematiky z iných ako obecných
a mestských zdrojov - v súčasnej dobe nie je predpoklad získania zdrojov na fungovanie programu
ROMED z externých zdrojov v takej miere ako by bolo potrebné (zo Štrasburgu a Rady Európy), nakoľko
prioritou je terorizmus a utečenecká kríza a vyčlenené zdroje budú určené skôr pre malé obce. Ak bude
ROMED pokračovať ďalej tak len v takom rozsahu ako doteraz, t.j. že sa vyčlenia ľudia, ktorí budú
pomáhať naštartovať participáciu Rómov na tvorbe komunitných akčných plánov na úrovni miest a obcí
- čo sa týka znenia uznesenia v súvislosti s prijatím tohto dokumentu – nie je podmienkou v tomto štádiu
jeho schválenie (hoci ak by sa prijal ako záväzný bolo by to plus), ale je to na rozhodnutí poslancov
– skutočnosti uvedené v predloženom pláne sú výsledkom pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená za
účelom jeho prípravy a ktorej členmi boli aj samotní Rómovia. Do SWOT analýzy boli jej osobou len
zapracované. Za veľmi dôležité považuje komunikovať s marginalizovanou skupinou ľudí, aby sa vyhlo
nedorozumeniam a aby nepociťovala diskrimináciu ani majoritná ani minoritnej skupina obyvateľstva
žijúca na území mesta
- dala do pozornosti svoje odporúčanie vytvoriť pracovnú skupinu v meste, ktorá by sa intenzívne
zaoberala rómskou problematikou na úrovni mesta súčasne vo všetkých oblastiach - bývanie, vzdelanie,
zdravie a zamestnanie
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Reakcie na pripomienky: Mgr. Peter Antal, Ing. Monika Minárová.
Predsedajúci v závere diskusie navrhol úpravu v znení uznesenia na – berie na vedomie.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 26 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Dokument Komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady Európy.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing.
Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 6a) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania

k bodu 6b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2015
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

Úvodnú informáciu k záverečnému účtu podal Ing. Martin Majerník. Rozpočet mesta pre 2015 bol
zostavený v súlade § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V priebehu roku 2015 mestské zastupiteľstvo schválilo 4 zmeny rozpočtu. Bežné príjmy predstavovali
v roku 2015 sumu 12 681 730,71 eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 105% upraveného rozpočtu.
Navýšenie oproti schválenému rozpočtu vzniklo hlavne z príjmov z podielových daní (v decembri štátny
rozpočet prerozdelil z dôvodu lepšieho hospodárenia štátu peniaze pre samosprávy, v marci bol zo
štátneho rozpočtu doplatený nedoplatok za rok 2014, zvýšenie príjmovej časti má súvis aj s tým, že
mesto vykazovalo v r. 2015 výborné plnenie na úrovni administratívnych poplatkov). Plnenie
kapitálového rozpočtu súvisí najmä s ukončením projektu Centrum zhodnocovania odpadov, kde došlo
k ukončeniu finančne náročného projektu. Mesto si k termínu ukončenia splnilo všetky záväzky voči štátu
ako aj voči dodávateľom. V r. 2015 vyčerpalo úver zo ŠFRB. Finančné operácie, ktoré boli zohľadnené
v rozpočte predstavujú sumu 2 525 806,54 eur a súvisia so ŠFRB - s príjmom úveru a zároveň dotácie
s Ministerstva výstavby.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová:
- ekonomická komisia odporúča materiál schváliť
- opýtala sa, prečo je v návrhu na uznesenie uvedené bez výhrad a čo to znamená
V nasledujúcej časti udelil predsedajúci slovo hlavnej kontrolórke mesta, aby oboznámila
prítomných so stanoviskom HKM k predloženému záverečnému účtu mesta za rok 2015.
Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta odporúča schváliť predložený záverečný účet
mesta za rok 2015 bez výhrad.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 27/ 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Celoročné hospodárenie mesta za rok 2015 – bez výhrad.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 28 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 3 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Šeševičková/

Uznesenie bolo prijaté

k bodu
7a) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016
7b) Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TS ZH, spol. s r.o.
7c) Dotácie z rozpočtu mesta
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania

Mgr. Peter Antal na úvod poznamenal, že nakoľko z ostatného neformálneho stretnutia poslancov
vzišli podnety v súvislosti s pokračovaním mesta v projekte TV Hronka, zvážil, že mesto nebude
pokračovať v tomto projekte a súvisiace finančné prostriedky budú prerozdelené zmysluplnejšie.
K písomnej informácii podal doplňujúce informácie Ing. Martin Majerník. Pred zasadnutím bola
poslancom doručená nová dôvodová správa, kde je práve bod č. 5 prerozdelený iným spôsobnom.
Presun prostriedkov z podprogramu Ľudské zdroje v sume 15 000 eur bude prerozdelený nasledovne: 5
000 eur, ktoré nepodliehajú schváleniu MsZ nakoľko je to v kompetencii PM - bude presunutých do
programu granty (dotácie FO a PO), 10 000 eur – bude presunutých do programu Komunikačné
prostriedky. Z toho 4 000 eur prechádza do tohto programu z dôvodu, že súčasný pracovno-právny vzťah
s redaktorkou mestských novín (dohoda o vykonaní práce) prechádza na fakturačný vzťah, 3 000 eur
prechádza z dôvodu recipročnej výmeny remeselníkov s partnerským mestom Svitavy v rámci osláv 770.
výročia udelenia mestských práv (budú hradené náklady spojené s ubytovaním a prezentáciou
výrobkov) a 3 000 eur bude použitých na vydanie novej publikácie o meste. Ostatné informácie uvedené
v dôvodovej správe ostávajú nezmenené.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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Ing. Mária Biesová – bola jedným z iniciátorov prerozdelenia finančných prostriedkov z projektu TV
Hronka, avšak jej návrh bol presun celej sumy 15 000 eur na grantový systém primátora. Dnes je
predložený nový návrh, s ktorým nie je úplne stotožnená a jeho schválenie vníma narýchlo. Opýtala sa,
prečo je na grantový systém primátora navrhnutých len 5 000 eur a či na neformálnom stretnutí vedenie
mesta nevedelo, že na redaktorku mestský novín je potrebných 4 000 eur
Ing. Emil Vozár – faktická poznámka – primátor môže zo svojho grantového systému presunúť financie aj
na dotácie určené bytovým spoločenstvám, tak ako to urobil aj v minulosti
JUDr. Milan Gocník:
- v návrhu na uznesenie požiadal opraviť názov subjektu MŠK s doplnením jeho IČO
- opýtal sa o akú spoločnosť ide v prípade bodu 2 v dôvodovej správe - založenie obchodnej spoločnosti
mesta
Ing. Stella Víťazková – súhlasí s navrhnutým prerozdelením predmetnej čiastky, určite je to bližšie k
Žiarčanom ako keby sa čiastka použila na projekt TV Hronka
Bc. Soňa Lukyová:
- opýtala sa, kto určil pri bode 8 v dôvodovej správe uvedený zoznam akcií
- zaujímala sa, kedy a kto bude s poslancami riešiť nimi stanovené priority v súvislosti s opravami
chodníkov a komunikácií, ktoré si určovali v jednotlivých obvodoch a ktoré boli mestu predložené
Reakcie na pripomienky: Mgr. Peter Antal, Ing. Martin Majerník.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 29 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2016 v zmysle predloženého návrhu.
b) do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so
sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“) peňažný vklad
spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad
Hronom, vo výške 500 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať
záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 500 000,00 Eur.
c) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s
r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako
„Spoločnosť“), pričom základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 1 142 000,00 Eur na
celkovú výšku 1 642 000,00 Eur, t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu 500 000,00 Eur,
a to peňažným vkladom spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa
46, 965 01 Žiar nad Hronom, vo výške 500 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné
v plnom rozsahu prevziať záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo
výške 500 000,00 Eur.
d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre OZ Šport a mládež ŽIAR so sídlom na ulici A. Dubčeka
45, Žiar nad Hronom , IČO: 422 99 845 v sume 5 366,- Eur na zakúpenie streetballových komponentov.
e) dotáciu z rozpočtu mesta pre Mestský športový klub Žiar nad Hronom, občianske združenie, so sídlom
na Ul. Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom, IČO: 423 04 997 za účelom zabezpečenia podpory činnosti
cyklistického klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno administratívne zabezpečenie pretekov, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a
rozhodcovskú činnosť v sume 6.000 Eur.
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Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing.
Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 8a) VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ZH
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér
Vypracovali: JUDr. Miroslava Hudecová, Ing. Martin Majerník, Ing. Pavel Mužík

K materiálu podal ústnu informáciu Ing. Pavel Mužík. V predloženom návrhu VZN sú zahrnuté
všetky opatrenia, ktoré vyplynuli z kontroly a protokolu NKÚ. Konkrétne sa to týka najmä týchto
ustanovení: § 2 bod 3 doplnený bod b, ktorým sa podporuje verejnoprospešný účel, bod 5 tohto istého
paragrafu sa doplnil o oprávnené osoby na žiadanie dotácie, nový § 5 určuje postup poskytovania dotácii
na podporu verejnoprospešného účelu a vyúčtovanie dotácie musí byť predložené do 10. decembra
príslušného kalendárneho roka.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia odporúča schváliť predložený návrh VZN
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 30 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 8b) VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta ZH
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Ing. Miroslava Paulíková, referent Odboru ekonomiky a financovania

S dôvodovou informáciou na úvod vystúpil Ing. Martin Majerník. Predložený návrh zahŕňa zmenu
len prílohy č. 1, kde sa dopĺňa priestor prenájmu s účelom využitia na športovo – kultúrne aktivity
a tréningovú činnosť v suteréne MsKC s návrhom na cenu prenájmu vo výške 1 eur / m2.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča schváliť toto VZN
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 31 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 9) Informácia o projektoch
Predkladá – písomne: Mgr. Silvia Grúberová, projektový manažér
Vypracovali: Ing. Pavel Mužík, Mgr. Silvia Grúberová, projektoví manažéri

Mgr. Silvia Grúberová na úvod stručne informovala, že projekt Centrum zhodnocovania odpadov
je už v procese monitoringu, nakoľko je ukončený. Záverečná platba ešte nebola zo strany RO preplatená.
V bode B predloženej informácie sú uvedené projekty z obdobia január až polovica marca 2016, z ktorých
časť je v štádiu posudzovania a časť v realizácii, pričom realizované sú viacmenej projekty sociálneho
charakteru.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Stella Víťazková – zaujímala sa, aká je spolupráca projektového manažéra so sociálnym odborom pri
príprave projektov - či sa projektový manažér podieľa na príprave sociálnych projektov alebo je príprava
v réžii samotného odboru
Ing. Rastislav Uhrovič – v akom štádiu je projekt – Žiarska kotlina – jedna veľká rodina
Ing. Peter Dubeň – opýtal sa, či nás nečakajú v blízkej budúcnosti neplánované sekundárne náklady
v rámci projektu CZO
PaedDr. Veronika Balážová – opýtala sa, koľko môže trvať posudzovanie projektových žiadostí, ktoré sú
v materiáli uvedené že sú v štádiu posudzovania a či je pravdepodobné, že tieto projekty budú
zrealizované do konca tohto kalendárneho roku
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – nesúlad v uvedenom počte projektových žiadostí v štádiu
posudzovania – uvedených je 10 a vypísaných je len 8
Reakcia na pripomienky: Mgr. Silvia Grúberová, Ing. Pavel Mužík, Mgr. Peter Antal.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 32 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o projektoch.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
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prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing.
Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 10) Správa o činnosti MsP za rok 2015
Predkladá – písomne: Ing. Róbert Šiška, náčelník MsP
Vypracoval: Ing. Róbert Šiška, náčelník MsP

Úvodný komentár k materiálu podal Ing. Róbert Šiška. Predložená správa je predložená v súlade
s plánom zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2016. Je pomerne rozsiahla, graficky veľmi pestrá,
jej cieľom je zhodnotenie činnosti mestskej polície za rok 2015, poskytnutie informácie o bezpečnostnej
situácii v meste s dôrazom na vyhodnotenie nápadu a objasnenosti priestupkov ako aj opatrení prijatých
na ich elimináciu.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová – čo vníma náčelník mestskej polície za najrizikovejšie v našom meste, v čom sme my
obyvatelia najhorší
Ing. Stella Víťazková - správa má veľmi dobrú úroveň, opýtala sa v súvislosti so zvyšujúcim sa
vandalizmom pri bytovkách v časti Pod Vŕšky (BD č. 1 a susedná bytovka), ako často tieto miesta
navštevujú hliadky mestskej polície, zároveň požiadala o zvýšenie hliadok v uvedenej časti mesta ako aj
v blízkosti Lutilského potoka, hoci to už nie je kataster nášho mesta
Mgr. Monika Balážová – pochválila predloženú správu ako aj činnosť mestských policajtov, zaujímala sa
aký je postup mestskej polície je pri riešení hlásenia nočného kľudu
Mgr. Norbert Nagy – mestskí policajti majú jeho obdiv aj napriek ich z jeho pohľadu nižšiemu počtu,
v súvislosti s problémom parkovacích plôch v meste sa opýtal, kto je iniciátor pokutovania vodičov áut
stávajúcich na ostrovčeku (Ul. Š. Moysesa), na ktorom sa parkuje už dlhé roky, ak sa to už nesmie, je
potrebné to obetónovať resp. vysadiť kríky, aby tam vodiči parkovať nemohli
Ing. Branislav Šťastný – ak zákon zakazuje parkovanie na spomínanom ostrovčeku treba ho dodržiavať,
avšak treba o tom ľudí cez médiá alebo umiestnením značky informovať, dať im priestor aby si na túto
novú vec zvykli, keďže bol zvyk na tomto mieste parkovať a nedávať hneď pokuty za niečo, o čom nemajú
vedomosť
Ing. Stella Víťazková – faktická poznámka – možno by tam stačilo dať žltú čiaru, naozaj je to o zvyku,
dnešné ostrovčeky sú podľa jej názoru vyvýšené, nedá sa na nich parkovať, tiež poznamenala, že nie
všetci boli pokutovaní – niekto bol len upozornený čo sa jej zdá byť nefér
PaedDr. Veronika Balážová:
- predložená správa je objemná na informácie,
- graf č. 13 – vývoj počtu priestupkov proti verejnému poriadku - % priestupkov od r. 2014 opäť stúpa čo ju
neteší, nakoľko ide najmä o priestupky, ktorými sa porušili všeobecne záväzné nariadenia prijaté
mestským zastupiteľstvom práve na to, aby sa obyvateľom v meste žilo ľahšie
- zaujímala sa, či by bolo možné pokutovať obyvateľov za odhodenie cigaretového špaku v prípade, že to
urobia pri smetných košoch, ktoré majú na špaky určené miesta a tiež psičkárov, ktorých psíkovia robia
svoju potrebu na kríky a malé stromčeky a tým táto zeleň hynie
- tabuľka č. 9 – straty a nálezy zaznamenané mestskou políciou – vyslovila spokojnosť s tým, že v našom
meste žijú aj občania, ktorí sú poctivými nálezcami – až 118 vecí bolo nájdených, touto cestou sa
nálezcom poďakovala
Stela Šeševičková – faktická poznámka – viac ako cikanie psíkov jej vadí to, že dospelí ľudia špinia
napríklad steny v podchodoch alebo ihličnaté stromy vo dvoroch
Reakcie na pripomienky: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal.
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Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 33 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 11) Správa o nakladaní s KO za rok 2015
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru odpadového hospodárstva
Vypracovala: Ing. Ivana Martincová, referent odpadového hospodárstva

Písomne predložený materiál predložil Ing. Ján Vinarčík. Materiál obsahuje množstevné
a finančné údaje všetkých sledovaných ukazovateľov, sú uvedené trendy vývinu týchto ukazovateľov
a u niektorých je uvedené aj ich porovnanie so SR resp. EÚ. Požiadal poslancov opraviť si na str. 5
názov grafu – v tomto prípade sa jedná o graf - vývoj veľkoobjemnému odpadu. Ako bol zrušený poplatok
za tento odpad, občania službu značne využívajú.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Rastislav Uhrovič – zaujímal sa, či v súvislosti s tým, že od januára je už spoplatnený aj stavebný
odpad je zaznamenaný vznik nových čiernych skládok
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 34 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing.
Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
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k bodu 12) Správa o prevádzkovaní pohrebísk
Predkladá – písomne: Dušan Reiter, konateľ spoločnosti GRREI, s.r.o.
Vypracoval: Dušan Reiter, konateľ spoločnosti GRREI, s.r.o.

K správe podal informáciu Dušan Reiter. K tabuľke príjmov za nájom hrobových miest uviedol, že
vyššie príjmy sa očakávajú v r. 2017, nakoľko je od r. 2006 v platnosti nový zákon o pohrebníctve a platby
za hrobové miesta sa začali v r. 2006 predpisovať na dobu 10 rokov – čiže v r. 2017 sa budú vyplácať
nájmy na ďalších 10 rokov. Čo sa týka uvedených nákladov prevádzkovateľa – príslušná zmluva striktne
uvádza, na aký účel môže prevádzkovateľ príjem za nájom hrobových miest použiť. K štatistickému
prehľadu obradov skonštatoval, že sa v danom období mierne zvýšili úmrtia a počet pohrebov tým
narástol. K uvedenému dlhu na nájomnom za hrobové miesta vysvetlil dôvod vzniku tohto dlhu. Dlh je
spôsobený najmä tým, že keď nájomca zmení adresu trvalého pobytu neohlási zmenu prevádzkovateľovi
pohrebiska a tým je spôsobené, že nie je možné nájomcovi doručiť po ukončení doby nájmu nový predpis
nájomného. Pre zaujímavosť uviedol, že v Žiari nad Hronom je 2703 a v Šášovskom Podhradí 139
pohrebných miest. Na záver informoval, že prevádzkovateľ pohrebiska venuje značnú pozornosť
napĺňaniu webovej stránky cintoríny.sk, ktorá slúži ako virtuálny cintorín. Na tejto stránke je možné
vyhľadať si daný hrob, zobrazí sa fotografia zosnulého, je možné virtuálne zapáliť na hrobe sviečku,
položiť kyticu a napríklad vložiť aj životopis zosnulého cez tzv. QR kód.
Predsedajúci – MUDr. Ladislav Kukolík, viceprimátor mesta otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – bola účastná na kontrolnom dni s pracovníkmi mesta, kde obišli cintoríny v Žiari
nad Hronom, v Šašovskom podhradí a v Horných Opatovciach, vyslovila pochvalu prevádzkovateľovi
týchto cintorínov za ich spravovanie
Ing. Emil Vozár - je rád, že po 3 rokoch tvrdej kritiky sa stav na cintorínoch rapídne zlepšil
JUDr. Milan Gocník:
- opýtal sa, či poplatok uvedený za softwér WinCity je ročný poplatok za tento program
- požiadal objasniť platbu nájomného za hrobové miesto
PaedDr. Veronika Balážová:
- upriamila pozornosť na skutočnosť, že príjem za nájom hrobových mieste je za rok 2015 bez Šašova 7 207 eur a dlh na nájomnom do 23.2.2016 - 6 804 eur čo je takmer ako výška príjmu v r. 2015
- zaujímala sa, ako bude prevádzkovateľ do budúcna riešiť dlhodobo nezaplatené hrobové miesta, ktorých
je 170, keďže má informácie, že v iných mestách prevádzkovatelia takéto hrobové miesta rušia
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 35 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2015 spoločnosťou GRREI, spol. s r.o.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 13) Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2015
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent Školského úradu
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Písomne predloženú informáciu ústne doplnila Mgr. Adriana Giláňová. Správa je zhodnotením
činnosti a poskytnutia informácií o organizáciách participujúcich na tomto kalendári prevenčných aktivít.
Ich činnosť je zameraná napríklad na hrozby virtuálneho prostredia, prevenciu užívania drog, finančnú
gramotnosť, dopravnú výchovu, záškoláctvo, záchranárstvo. Za veľkú pomoc v tejto prevencii poďakovala
Monike Minárovej a jej tímu.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – materiál bol prerokovaný na komisii kultúry a školstva, komisia ho odporúča
schváliť, zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí sa v meste Žiar nad Hronom podieľajú na prevenčných
aktivitách – mestská polícia p. Kováč, centrum voľného času, regionálny úrad verejného zdravotníctva
a ostatné organizácie uvedené v materiáli
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 36 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, MUDr. Kukolík, Mgr. Nagy, Ing.
Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 14) Interpelácie poslancov
Stela Šeševičková:
- víta, že sa bude v meste zavádzať systém parkovania pri prechodoch pre chodcov vo vzdialenosti 5m
od prechodov, nakoľko aj na vedľajšej ceste vedúcej od obchodu Mark smerom k II. ZŠ je na vjazde na
hlavnú cestu veľmi zlá viditeľnosť práve kvôli parkovaniu vozidiel hneď od začiatku chodníka
- požiadala prednostu MsÚ poriešiť v rámci možností odstránenie mreže umiestnenej na podchode,
v ktorom je prevádzka herne (pri Gymnáziu) taktiež kvôli tomu, že znemožňuje výhľad
- opýtala sa, či žltá čiara na komunikácii pri prevádzke Patriot pri Slovenskej sporiteľni platí alebo neplatí,
nakoľko majitelia kníhkupectva a Emporia stávajú vozidlami pri svojich
- upozornila na opakujúce sa uskladnenie odpadu v podchode pri Emporiu, požiadala zabezpečiť aby sa
to už neopakovalo
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal.
Mgr. Norbert Nagy – interpelácia predložená písomne:
„Pán náčelník MsP, pred viac ako štyrmi rokmi ešte za Vášho predchodcu, ešte za primátorovania Ivana
Černaja, sa traja príslušníci MsP rozhodli nemlčať. Sťažovali sa na zlé riadenie MsP v Žiari nad Hronom.
Sťažovali sa primátorovi mesta a nám novým poslancom MsZ. Za svoje konanie boli vtedy
bezprecedentne z radov MsP prepustení. Údajne z organizačných dôvodov. Už vtedy som spolu
s viacerými kolegami poslancami Vášho predchodcu aj primátora mesta upozorňoval, že sa porušil zákon
o obecnej polícii aj zákon o sťažnostiach. Po 4 rokoch súdov sa všetci traja bývali policajti dovolali pravdy
a súd uznal ich vtedajšie výpovede na neplatné. Občanov mesta, resp. mestský rozpočet to bude stáť
okolo 100 000 eur na ušlej mzde. Ako to vnímate Vy ako šéf MsP, ktorej rady sa rozšírili o staronových 3
príslušníkov?

16

Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Róbert Šiška.
Ing. Branislav Šťastný – upozornil na pomerne veľkú dieru v plote okolo kúpaliska v časti pri detskom
ihrisku a cvičisku v Parku Štefana Moysesa (kde je prehradený mlynský náhon). Skutočnosť dávnejšie
hlásil už aj mestskej polícii a podľa jeho informácií má mať vedomosť o tomto stave aj mesto, avšak pred
niekoľkými dňami tam diera stále bola. Požiadal o promptnú opravu plotu
Reakcia: Ing. Juraj Miškovič, Mgr. Peter Antal.
PaedDr. Veronika Balážová:
- požiadala v súvislosti s pripravovanou zmenou dopravného značenia v meste zahrnúť do tejto zmeny aj
označenie pešej zóny na Námestí Matice slovenskej
- navrhla zriadiť v Parku Š. Moysesa a na oddychových zónach v meste prírodnú knižnicu
- interpelovala na prednostu MsÚ s prosbou, aby komunikoval s plynármi v súvislosti so zlým stavom
chodníka v časti pri tržnici na Ul. M. Chrásteka, kde realizovali ťahanie prípojky
Reakcia: Mgr. Peter Antal.

k bodu 15) Rôzne, podnety a pripomienky občanov, diskusia
Na dnešnom zasadnutí nepožiadal o slovo žiadny občan.

k bodu 15a-1) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Alena Patayová, Odbor ekonomiky a financovania

- kúpa spoluvlastníckych podielov v súvislosti s projektom Centrum zhodnocovania odpadov
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenia podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 37 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Ševčíková Renata, rod. Kislerová, Ing., nar. xxxxxx
trvale bytom: Jesenského 1512/57, 965 01 Žiar nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
b/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
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od predávajúceho:

Straka Peter, rod. Straka, nar. xxxxxx
trvale bytom: Internátna 688/55, 974 04 Banská Bystrica 4
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
c/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Mesiariková Viera, rod. Demková, nar. xxxxxx
trvale bytom: Športová 356/6, 962 37 Kováčová
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
d/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Polanská Mária, rod. Kyslerová, Ing., nar. xxxxxx
trvale bytom: Ľudovíta Štúra 521/10, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
e/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Sýkorová Anna, rod. Zliechovcová, nar. xxxxxx
trvale bytom: Dorastenecká 9945/8, 831 07 Bratislava 36
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
f/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
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od predávajúceho:

Doletinová Štefánia, rod. Zliechovcová, nar. xxxxxx
trvale bytom: Koncová 9646/4, 831 07 Bratislava 36
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
g/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/12 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:

Denko Jozef, rod. Denko, nar. xxxxxx
trvale bytom: Opatovská 491/4, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
h/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/12 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Tapferová Mária, rod. Denková, nar. xxxxxx
trvale bytom: Lehôtka pod Brehmi 49, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
i/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/12 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná
pôda o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Flimerová Helena, rod. Denková, nar. xxxxxx
trvale bytom: Lehôtka pod Brehmi 53, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
j/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/8 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
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od predávajúceho:

Poldaufová Ľubica, rod. Kenížová, JUDr., nar. xxxxxx
trvale bytom: Ľudovíta Štúra 520/12, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
k/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/8 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Libo Ján, rod. Libo, nar. xxxxxx
trvale bytom: Dukelských hrdinov 507/6, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
l/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – AreaServis, s.r.o, so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 46 576
444, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/1,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 646 – trvalé trávne porasty o výmere 5592 m2,
-

-

uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.7 – 38 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 48,54 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
m/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Ján Sedliak, rod. Sedliak, Ing., nar. xxxxxx, trvale bytom Ul. Švanterova 151/4, 968
01 Nová Baňa, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
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podiele 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres
Žiar nad Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 643 – trvalé trávne porasty o výmere 565 m2,
-

-

uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.4 – 50 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 63,86 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
n/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Kamil Ciglan, rod. Ciglan, nar. xxxxxx, trvale bytom Sídlisko I. 975/25, 093 01
Vranov nad Topľou, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres
Žiar nad Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 642 – trvalé trávne porasty o výmere 750 m2,
-

-

uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.3 – 15 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 19,10 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
o/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Bodor Alojz, rod. Bodor, nar. xxxxxx, trvale bytom Ul. Ľ. Štúra 593/23, 966 01
Hliník nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres
Žiar nad Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 640 – trvalé trávne porasty o výmere 1499 m2,
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-

-

uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.1 – 19 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 24,27 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
p/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Bodor Jozef, rod. Bodor, nar. xxxxxx, trvale bytom Ul. Opatovská 499, 966 01
Hliník nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres
Žiar nad Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 641 – trvalé trávne porasty o výmere 1216 m2,
-

-

uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.2 – 18 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 23,08 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15a-2) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Alena Patayová, Odbor ekonomiky a financovania

- bezodplatná zámena pozemkov – Mesto Žiar nad Hronom a Peter Sládeček, Žiar nad Hronom
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Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci – MUDr. Ladislav Kukolík, viceprimátor otvoril k bodu
rozpravu.
JUDr. Milan Gocník – v r. 2014 bola uzatvorená na predmetný pozemok nájomná zmluva, ktorá je
predpokladá stále v platnosti, zaujímal sa ako efektívne je v porovnaní s touto nájomnou zmluvou pre
mesto výhodná predmetná zámena
Reakcie na pripomienky: Ing. Martin Majerník, Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Peter Antal.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenia podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 38 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer bezodplatnej zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to:
 CKN parcela č. 710/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m 2 v podiele 1/1, vytvorená na
základe Geometrického plánu č. 44562578-010/2016, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor dňa 15.marca 2016 pod č. 68/16, z pôvodnej CKN parcely č.710/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m 2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č.1136 vo výlučnom vlastníctve vlastníka:
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00321125,
za nehnuteľný majetok – pozemok:
 CKN parcela č. 710/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 v podiele 1/1, nachádzajúcej
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 3994 vo výlučnom vlastníctve
vlastníka:
Peter Sládeček, rod. Sládeček, nar. 02.02.1969,
trvale bytom Jesenského 840/23, 965 01 Žiar nad Hronom
Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Pre mesto Žiar nad Hronom bude majetkovoprávne vysporiadaný pozemok pod stavbami – Stojiská ST
022 a ST 023, ktoré sú vo vlastníctve mesta a tým sa zosúladia vlastnícke práva pozemkov a stavieb na
nich postavených.
Zo strany p.Sládečka bude vyriešené vybudovanie parkovacích miest pre rozostavanú stavbu „Objekt
občianskej vybavenosti“, ktorú realizuje na parcele CKN 710/25, s tým poukazom na skutočnosť, že
v zmysle platnej právnej úpravy každá stavba tohto charakteru musí byť vybavená odstavným a
parkovacím stojiskom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr.
Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 2 /PaedDr. Balážová, JUDr. Gocník/

Uznesenie bolo prijaté.

body 15a-3) predsedajúci z dnešného rokovania stiahol

k bodu 15a-4) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Alena Patayová, Odbor ekonomiky a financovania
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- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta Žiar nad Hronom investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenia podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 39 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – jednotlivých vlastníkov Urbárskeho a pasienkového pozemkového
spoločenstva Žiar nad Hronom, IČO: 42 304598, strpieť na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaného na LV č. 2530 v spoluvlastníckych podieloch jednotlivých vlastníkov
a to:
 EKN parcela č. 308/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 16386 m 2,
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
ochranného pásma a to v rozsahu dielov č. 1 - 97 m2 a č. 3 – 40 m2 vymedzených Geometrickým plánom
č. 31628826-90/2014 na vyznačenie vecného bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
a obmedzenia vlastníckych práv, vyhotoveným firmou Geopoz, s.r.o. dňa 26.08.2014, úradne overeného
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod č. 332/14 dňa 10.9.2014 a
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť povinnému z vecného bremena
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35
919 001.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.03.2017 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15a-5) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Alena Patayová, Odbor ekonomiky a financovania

- uzatvorenie dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva – Zuzana Benková, Bratislava a Mesto Žiar nad
Hronom
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Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenia podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 40 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Uzatvorenie dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva a o zrušení podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti medzi účastníkmi:
Zuzana Benková, rod. Čížiková, nar. xxxxxx
Trvale bytom Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava
1. Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00321125
Sídlo: Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Predmetom dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva a o zrušení podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti bude:
A.

urovnanie duplicitného vlastníctva k pozemku EKN parcela č. 1035 – orná pôda o výmere 1000 m 2,
zapísanej na LV č. 3186 v katastrálnom území Horné Opatovce (ďalej ako „EKN parcela č.1035“),
a to nasledovne:
Na LV č. 3186 v katastrálnom území Horné Opatovce sú k EKN parcele č. 1035 uvedené
nesprávne spoluvlastnícke podiely, a to nasledovne:
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B1 – 2/16 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar nad Hronom pod B2 – 4/48 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar nad Hronom pod B3 – 4/48 z celku
 Spoluvlastnícky podiel Benkovej Zuzany pod B7 – 8/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 29 – 16/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 30 – 161/288 z celku
Správne spoluvlastnícke podiely k EKN parcele č. 1035 sú nasledovné:
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B1 – 7/64 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B2 – 7/128 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B3 – 7/128 z celku
 Spoluvlastnícky podiel Benkovej Zuzany pod B7 – 8/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 29 – 16/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 30 – 161/288 z celku

B. zrušenie podielového spoluvlastníctva k EKN parcele č. 1035, a to tak, že výlučným vlastníkom, t.j.
v podiele 1/1, EKN parcely č. 1035 sa stane mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00321125, so sídlom Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, pričom mesto Žiar nad Hronom vyplatí Zuzane Benkovej, rod.
Čížikovej, nar. xxxxxx, trvale bytom Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava, na vyrovnanie majetkovej
hodnoty za jej spoluvlastnícky podiel, o veľkosti 8/108 z celku, k EKN parcele č. 1035
(zodpovedajúca výmera 74,07 m 2) sumu 740,70 €, pri jednotkovej cene 10 €/ m 2.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 15a-6) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Ing. Miroslava Paulíková, Odbor ekonomiky a financovania

- zámer predaja bytov v BD č. 1372 Ul. J. Kráľa, Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za uznesenie
podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 41 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a a § 9a
ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov byty, špecifikované
nižšie v tabuľke, zapísané na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, nachádzajúce sa
v bytovom dome, popis stavby - Pod vršky – byt. dom, so súp. č. 1372, postavenom na CKN parcele
č.1149/67, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, a k nim prislúchajúce spoluvlastnícke podiely na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1372 a spoluvlastnícke podiely k
pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1299 m2, na ktorom je
bytový dom súp. č. 1372 postavený, a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, zníženú
o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu.

Špecifikácia bytov:

Byt č.

vchod

sekcia

poschodie

plocha bytu /m²/

veľkosť
bytu

Spol. podiel na
spoločných
častiach a
zariadeniach
domu

2

35

A

2.p.

64,86

2-izb.

6486/683947

6486/683948

4

35

A

3.p.

64,37

2-izb.

6437/683947

6437/683948

6

35

A

3.p.

64,37

2-izb.

6437/683947

6437/683948

8

35

A

5.p.

64,66

2-izb.

6466/683947

6466/683948

11

35

A

7.p.

83,49

3-izb.

8349/683947

8349/683948

12

35

A

7.p.

65,37

2-izb.

6537/683947

6537/683948

15

33

B

2.p.

82,9

3-izb.

8290/683947

8290/683948

16

33

B

2.p.

42,45

1-izb.

4245/683947

4245/683948

18

33

B

3.p.

84,58

3-izb.

8458/683947

8458/683948

19

33

B

3.p.

42,55

1-izb.

4255/683947

4255/683948

22

33

B

4.p.

43,89

1-izb.

4389/683947

4389/683948

24

33

B

5.p.

84,06

3-izb.

8406/683947

8406/683948

25

33

B

5.p.

43,61

1-izb.

4361/683947

4361/683948

27

33

B

6.p.

84,51

3-izb.

8451/683947

8451/683948

28

33

B

6.p.

44,06

1-izb.

4406/683947

4406/683948

29

33

B

6.p.

69,52

2-izb.

6952/683947

6952/683948

30

33

B

7.p.

83,14

3-izb.

8314/683947

8314/683948

26

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

31

33

B

7.p.

42,69

1-izb.

4269/683947

4269/683948

32

33

B

7.p.

69,52

2-izb.

6952/683947

6952/683948

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová dotácia zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty budú odpredané do
vlastníctva ich nájomcom a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, zníženú o zľavu
72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15a-7) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Ing. Miroslava Paulíková, Odbor ekonomiky a financovania

- schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nebytové priestory v administratívnej budove na Ul.
Š. Moysesa 46
Predložil Ing. Martin Majerník. Prítomní pred zasadnutím obdržali upravený materiál k tomuto bodu
programu rokovania, ktorý tvorí prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia. Predsedajúci otvoril k bodu
rozpravu.
Na podnet JUDr. Milana Gocníka, ktorý sa do rozpravy prihlásil za účelom vysvetlenia si určitých
podmienok obchodnej verejnej súťaže (doba nájmu, preukázanie splnenia stanovených podmienok,
podmienky obchodnej súťaže, kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov) sa rozvila rozsiahlejšia diskusia,
v ktorej diskutovali: JUDr. Milan Gocník, JUDr. Miroslava Hudecová, Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter
Antal. JUDr. Milan Gocník v diskusii predniesol pozmeňujúce návrhy, o ktorých dal predsedajúci po
ukončení rozpravy k bodu hlasovať.
Poslanci MsZ následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 42 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. v časti D - Podmienky obchodnej verejnej súťaže, bod 5 – časť vety v znení „ukončenia verejnej
obchodnej súťaže“ nahradiť znením „uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov“,
2. v časti G - Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov, I. Kritériá hodnotenia predložených
návrhov, bod 5 - vypustiť slová „organizácie pôsobiace na území mesta Žiar nad Hronom“
a nahradiť „organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom“
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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V nasledujúcej časti poslanci MsZ hlasovali za uznesenie ako celok.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 43 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:
A. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo:
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán:
Mgr. Peter Antal, primátor
IČO:
00 321 125
DIČ:
2021339463
Bank. spojenie:
VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu:
14621422/0200
IBAN:
B. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno:
Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo:
045/678 71 32
E-mail:
C. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe –
Administratívna budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.619 m 2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46, 965 01
Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom –
katastrálny odbor, pre Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad
Hronom a to nebytové priestory:
Nebytový priestor

Umiestnenie

Výmera

2 kancelárie
Reštaurácia
Kuchyňa, sklady
Sklady
SPOLU

1.NP
1.NP
1.NP
suterén

15,81 m2
78,80 m2
126,23 m2
87,68 m2
308,52 m2

Minimálna
ročná
sadzba
nájmu za 1 m2
62,00 €
90,00 €
29,00 €
29,00 €

Minimálne
nájomné/rok
980,22 €
7 092,00 €
3 660,67 €
2 542,72 €
14 275,61 €

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)
Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn. súčasné zariadenie a vybavenie nebytových priestorov nie je
súčasťou predmetu nájmu).
Pôdorys nebytových priestorov:
- 1. nadzemné poschodie – príloha č. 1
- suterén – príloha č. 2
D. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie zmluvy o nájme v zmysle zákona číslo
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí byť
datovaný a spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach
riadne a vlastnoručne podpísaných navrhovateľom. Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme
nebytových priestorov tvorí prílohu č. 4 súťažných podmienok. Navrhovateľ je povinný spracovať
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súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom
vzore sú záväzné a nemenné. Navrhovateľ je povinný doplniť údaje návrhu nájomnej zmluvy v
priloženom vzore a to:
a) presné označenie navrhovateľa:
 ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresu
sídla, IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu, označenie bankového spojenia, z
ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu, e-mail,
 ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta
podnikania, označenie registra a číslo zápisu, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z
ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu, e-mail,
 ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu,
e-mail.
b) návrh výšky nájomného za predmet nájmu /výška nájmu/ rozpísaný nasledovne:
Nebytový priestor

Umiestnenie

Výmera

2 kancelárie
Reštaurácia
Kuchyňa, sklady
Sklady
SPOLU

1.NP
1.NP
1.NP
suterén

15,81 m2
78,80 m2
126,23 m2
87,68 m2
308,52 m2

Ročná sadzba
nájmu za 1 m2
€
€
€
€

Nájomné/rok
€
€
€
€
€

Výška mesačného nájomného: ............................€.
Ponuka nájomného v mene Euro musí byť najmenej vo výške stanovenej Všeobecne záväzným
nariadením mesta Žiar nad Hronom č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení (minimálna výška nájomného je uvedená
v tabuľke pod písm. C. podmienok obchodnej verejnej súťaže).
c) Možnosť platiť stravnými lístkami:
- jednotková cena za jedlo obedového menu
- počet zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov

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

d) Poskytovanie obedového menu
(musí byť minimálne výber najmenej z 5 hlavných jedál, z toho minimálne 3 mäsité )
- obedové menu - počet hlavných jedál
........
- obedové menu - počet mäsitých jedál
........
e) Poskytovanie celodennej stravy:
- raňajkové menu – počet jedál:
- stály jedálny lístok – počet jedál:

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

f) Poskytovanie benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
g) návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
2. Účel nájmu: prevádzkovanie reštaurácie (činnosti reštaurácií a pohostinstiev, pohostinská činnosť),
pričom prevádzková doba sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žiar nad Hronom č.
11/2009 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb.
3. Doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace.
4. Účastnícky poplatok vo výške 50,- EUR uhradený na účet mesta Žiar nad Hronom č. 14621422/0200,
IBAN SK8702000000000014621422. Účastnícky poplatok musí byť uhradený najneskôr v deň
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podania návrhu do obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ uvedie pri prevode účastníckeho poplatku
variabilný symbol 888 a do poľa „poznámka“ svoje obchodné meno s dodatkom „účastnícky poplatok
do obchodnej verejnej súťaže“. Účastnícky poplatok je nenávratný.
5. Záloha na nájom vo výške 7.000,- EUR uhradená na účet mesta Žiar nad Hronom 2033052551/0200,
IBAN SK6902000000002033052551 najneskôr ku dňu ukončenia uplynutia lehoty na predkladanie
súťažných návrhov. Navrhovateľ uvedie pri prevode zálohy na nájom variabilný symbol 999 a do poľa
„poznámka“ svoje obchodné meno s dodatkom „záloha na nájom do obchodnej verejnej súťaže“.
Záloha na nájom sa vracia neúspešným navrhovateľom najneskôr do 15 pracovných dní od
zasadnutia komisie, na ktorej bol vybraný víťazný súťažný návrh.
Časť zloženej zálohy vo výške 3-násobu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov
v prípade víťazného navrhovateľa sa započíta ako zábezpeka v zmysle Čl. IV bod 9 Zmluvy o nájme
nebytových priestorov, zvyšná časť zloženej zálohy sa započíta na úhradu nájomného za prenájom
nebytových priestorov a platieb za služby spojené s užívaním predmetu nájmu.
6. Zúčastniť sa obchodnej verejnej súťaže je navrhovateľ spôsobilý len v prípade, ak prevádzkoval
reštauračné zariadenie, t.j. poskytoval pohostinskú činnosť a/alebo činnosť reštaurácií a pohostinstiev
súvisle po dobu najmenej päť rokov počas posledných siedmych rokov, ku dňu vyhlásenia tejto
obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ preukáže splnenie podmienky podľa tohto bodu čestným
vyhlásením, kde uvedie označenie prevádzky, adresu prevádzky, obdobie prevádzkovania prevádzky
(napr. január 2010 – december 2015), druh prevádzky, resp. činnosti podľa živnosti (napr.
pohostinská činnosť, výdajňa stravy, prevádzka rýchleho občerstvenia a pod.). Navrhovateľ je na
požiadanie povinný preukázať skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení podľa tohto bodu.
7. Prílohou súťažného návrhu musí byť čestné vyhlásenie navrhovateľa, že je schopný vybaviť predmet
obchodnej verejnej súťaže gastro technikou, zariadením priestoru kuchyne a zariadením priestoru
reštaurácie, súčasťou ktorého musí byť uvedený aj rozpis gastro techniky, zariadenia priestoru
kuchyne /napr. konvektomaty, sporáky, rúry, panvice, kuchynské roboty, gastro zariadenia na výdaj a
prepravu jedál - výdajné vozíky, vitríny, varnice, termoporty, špeciálne jedálenské podnosy,
gastronádoby, profesionálne gastro umývačky skla a riadu, kávovary, fritézy, grily kontaktné, grily na
kurčatá, salamandre, smažiace dosky, strúhače zeleniny, mixéry, mlynčeky na mäso, kutre, škrabky
zemiakov, vybavenie pizzerii - pizza pece, hnetače cesta, chladiace stoly , chladiace gastronomické
zariadenia, nerezový gastro nábytok, nerez hrnce, riady a inventár gastronómie/ a zariadenia
priestoru reštaurácie /nábytok/, ktorým bude zo strany navrhovateľa vybavený predmet obchodnej
verejnej súťaže /príloha č. 3 súťažných podmienok/.
8. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
9. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo
súťaže vylúčený.
10. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie
návrhov. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možné dodatočne opraviť aj po
uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.
11. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh :
a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,
b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,
c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo:
 odmietnuť všetky predložené návrhy,
 predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Mestského zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené
podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a
prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
13. Obhliadku nehnuteľnosti môžu záujemcovia vykonať po dohode s povereným zamestnancom MsÚ
v Žiari nad Hronom /Ing. Paulíková, 045/678 71 32/ v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do
15,30 hod.
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14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu
nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol úspešný.
15. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný až do uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových
priestorov v súlade s vyhlásenou obchodnou verejnou súťažou.
E. Miesto a lehota predkladania návrhov:
1. Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná
súťaž – Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
2. Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to
v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.
3. Lehota na predkladanie ponúk: od 07.04.2016 do 27.04.2016 do 12,00 hod. V tejto lehote musia
byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3. tohto písmena bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
F. Časový plán súťaže :
1. Vyhlásenie súťaže: 07.04.2016
2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 27.04.2016
3. Vyhodnotenie súťažných návrhov : vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční komisia.
Komisia najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže vyberie najvhodnejší návrh.
Členovia komisie:
 JUDr. Milan Gocník – predseda
 Ing. Mária Biesová – člen
 Ing. Dušan Bosák – člen
 Ing. Peter Dubeň – člen
 Ing. Emil Vozár – člen
 Ing. Martin Majerník – člen
 Ing. Juraj Miškovič – člen
Zapisovateľka:
 Ing. Miroslava Paulíková
4. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
a zároveň bude zverejnený v médiách úspešný navrhovateľ.
G. Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov:
I.

Kritéria hodnotenia predložených návrhov:
1. Celková cena ročného nájomného predložená navrhovateľom:
2. Možnosť platiť stravnými lístkami:
Podkritériá:
2.1 jednotková cena za jedlo obedového menu
2.2 počet zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov

30 bodov

10 bodov
10 bodov

3. Poskytovanie obedového menu - počet hlavných jedál:
10 bodov
(musí byť minimálne výber najmenej z 5 hlavných jedál, z toho minimálne 3 mäsité )
4. Poskytovanie celodennej stravy:
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Podkritériá:
4.1 raňajkové menu – počet jedál:
4.2 stály jedálny lístok – počet jedál:

10 bodov
10 bodov

5. Poskytovanie benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom
a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
II.

20 bodov

Spôsob hodnotenia návrhov:
Kritérium č.1: Celková cena ročného nájomného v eur
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 30 ponuke uchádzača s najvyššou celkovou
cenou ročného nájomného a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Kritérium č. 2: Možnosť platiť stravnými lístkami
Podkritérium č. 2.1: Jednotková cena za jedlo obedového menu
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najnižšou jednotkovou
cenou za obedové menu a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Podkritérium č. 2.2: Počet zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom
zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí
priamou úmerou.
Kritérium č. 3: Poskytovanie obedového menu - počet hlavných jedál:
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom
hlavných jedál v obedovom menu a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Kritérium č. 4: Poskytovanie celodennej stravy:
Podkritérium č. 4.1 - raňajkové menu – počet jedál
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom jedál v
raňajkovom menu a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Podkritérium č. 4.2 - stály jedálny lístok – počet jedál
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom jedál v
stálom jedálnom lístku a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Kritérium č. 5: Poskytovanie benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 20 ponuke uchádzača s najvyšším počtom
poskytovaných benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom a pri ostatných ponukách sa počet bodov
určí priamou úmerou.

III.

Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č.1. Ďalším ponukám bude priradené číslo podľa poradia. Za najvhodnejší
návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené
vyhlasovateľom a ktorý získa najviac bodov. V prípade získania rovnakého počtu bodov rozhodne
skorší termín podania návrhu.

IV.

Úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme nebytových
priestorov bude uzatvorená do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.

V.

Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej
verejnej obchodnej súťaže.

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

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 10b) Zmluva o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických
zariadení skládok
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru odpadového hospodárstva

Materiál predložil Ing. Ján Vinarčík. Dôvodová správa obsahuje podrobné zdôvodnenie, prečo sa
návrh predkladá. Pre mesto je uzatvorenie zmluvy výhodné, čo dokumentuje aj príloha č 1 zmluvy. Tým,
že sa zvýši spoluúčasť spoločnosti TS Žiar nad Hronom a.s, náklady mesta ZH na prevádzkovanie
skládok sa znížia.
Predsedajúci k bodu otvoril rozpravu.
JUDr. Milan Gocník - opýtal sa, z čoho vyplýva povinnosť priložiť k žiadosti o zmenu integrovaného
povolenia aj zmluvu o podmienkach spoločného užívania a prečo je tento návrh dnes na programe MsZ prečo ho má MsZ schvaľovať
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – predchádzajúce volebné obdobie sa poslanci snažili o to, aby
všetky zmluvy prechádzali MsZ, je rád že sa tak robí a že sa predkladajú aj také zmluvy, ktoré nie je
povinnosťou predkladať
Reakcie na pripomienky: Ing. Ján Vinarčík, JUDr. Miroslava Hudecová.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 44 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Uzatvorenie Zmluvy o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení Starej
skládky odpadov v Horných Opatovciach medzi Mestom Žiar nad Hronom a spoločnosťou Technické
služby – Žiar nad Hronom, a.s., IČO 44 877 315, so sídlom SNP č. 131, 965 01 Žiar nad Hronom,
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.
970/S, spoločnosť je zastúpená Ing. Milošom Ďurajkom – predsedom predstavenstva.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /JUDr. Gocník/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 10c) Petícia za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál predložila Ing. Eva Vinentová. Priložené stanovisko hlavnej kontrolórky mesta je súhrn
informácií získaných od pracovníkov mestského úradu, len sú predložené ako stanovisko kontrolórky.
Predsedajúci podal k bodu nasledovnú informáciu: pôvodne predložený materiál bol bez návrhu
na uznesenie, avšak jeho zámerom je, aby sa situácia doriešila aj do budúcna a aby dostal petičný výbor
jasné stanovisko k svojej petícii. Z toho dôvodu bol pred zasadnutím predložený materiál doplnený aj
o návrh na uznesenie. Osobne za preloženie jarmoku nie je, pretože jednak nie je iné vhodné miesto a po
jeho preložení by mohla prísť petícia zas od iných obyvateľov. Snahou mesta je nájsť také riešenia pre
jeho ďalšie organizovanie, aby sa v čo najväčšej miere eliminoval ruch a tým uľahčil život obyvateľom
dotknutej lokality.
Následne otvoril k bodu rozpravu.
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Bc. Soňa Lukyová – ako človek priamo žijúci na mieste konania jarmoku a taktiež ako zástupca
obyvateľov volebného obvodu č. 3 poznamenala, že ľuďom ani tak nevadí to, kde sa jarmok koná ako skôr
to, že nie je priestor na preparkovanie vozidiel – najmä vlastníkov bytov tých bytových domov, pred
ktorými sú umiestnené kolotoče (204 áut kde sú kolotoče), taktiež sa domy rekonštruujú a ľudia sa boja
o poškodenie svojho majetku, postráda komunikáciu s týmito obyvateľmi a práve na ňu vidí priestor na
stretnutí, o ktorom pojednáva aj návrh na uznesenie. O stretnutí treba informovať všetkých
zainteresovaných, aby sa ho mohol zúčastniť každý obyvateľ, ktorý bude mať záujem. Za seba aj za
obyvateľov volebného obvodu č. 3, ktorí jarmok chcú môže povedať, že tých pár dní kedy sa jarmok koná
vedia tolerovať ale požadujú v rámci možností kompenzáciu a aj na to bude priestor práve na stretnutí.
Požiadala za každý bod uznesenia hlasovať samostatne.
JUDr. Milan Gocník:
- 3 973 oprávnených voličov - v kontexte tejto veci to nie je správne uvedenie, lebo petícii sa môže
zúčastniť aj osoba mladšia ako 18 rokov
- čo sa týka návrhu na uznesenie musí sa hlasovať bod po bode
Ing. Branislav Šťastný – faktická poznámka – súhlasí s tým, že ide o niekoľkodňové zníženie kvality života
obyvateľov v tejto časti mesta a je na mieste sa zaoberať prípadnou kompenzáciou
Reakcie na pripomienky: JUDr. Miroslava Hudecová, Mgr. Peter Antal.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 45 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Petíciu obyvateľov mesta Žiar nad Hronom zo dňa 11.1.2016 za preloženie príležitostného trhu „Žiarsky
jarmok“ (ďalej ako „Žiarsky jarmok“), organizovaného mestom Žiar nad Hronom každý rok aj na Ul.
Hviezdoslavova, Š. Moysesa a Ul. A. Kmeťa v Žiari nad Hronom, do inej časti mesta.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 46 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Usporiadanie Žiarskeho jarmoku aj do budúcna na Svätokrížskom námestí, na Ul. Hviezdoslavova, Ul. A.
Kmeťa a Ul. Š. Moysesa v Žiari nad Hronom (ďalej ako „dotknutá lokalita mesta“), a to z dôvodu, že
v dotknutej lokalite mesta je vybudovaná technická infraštruktúra, potrebná na organizačné a technickomateriálne zabezpečenie Žiarskeho jarmoku.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Bc. Lukyová/

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 47 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
odporúča primátorovi mesta
V súčinnosti s petičným výborom hľadať optimálne riešenie na zmiernenie negatívneho dopadu Žiarskeho
jarmoku na obyvateľov mesta, bývajúcich v dotknutej lokalite mesta, počas jeho konania.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 1 /Ing. Šťastný/
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 10d) Založenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom /DZH mesta Žiar
nad Hronom/
Predkladá – písomne: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ
Vypracoval: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ

Materiál predložil Ing. Juraj Miškovič. Zmenou legislatívy došlo k povinnosti mesta nad 500
obyvateľov mať zriadený dobrovoľný hasičský zbor a to v prípade, že neuzavrie dohodu s inou
oprávnenou osobou, ktorá by túto činnosť vykonávala. Mesto sa snažilo uzavrieť dohodu s krajským
riaditeľom HZ, nakoľko však nebolo úspešné, musí si túto povinnosť splniť a zbor založiť. Organizačne
bude pod primátorom mesta a zabezpečené bude prostredníctvom OŽP. Keďže v súčasnej dobe mesto
nedisponuje žiadnym materiálno-technickým zabezpečením, ktoré je pre zbor potrebné, bude to mať určitý
dopad na rozpočet mesta.
Predsedajúci doplnil, že mesto má legitímne právo žiadať ministerstvo vnútra o pridelenie
potrebnej techniky. Následne otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová – zaujímala sa, či mesto už má záujemcov byť v tomto zbore
Reakcia na pripomienku: Ing. Juraj Miškovič.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 48 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
1) v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších
predpisov zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom ako vnútornú organizačnú
jednotku Mesta Žiar nad Hronom s plánovaným počtom členov 15 a minimálnym počtom členov 7 s
účinnosťou od 1.5.2016.
2) Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom v zmysle prílohy č. 1 k
tomuto materiálu.
b/ vymenúva
Ing. Jána Kobellára, nar. xxxxxx, trvale bytom: J. Kráľa 35/08, Žiar nad Hronom za veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1.5.2016.
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c/ navrhuje primátorovi mesta
Bezodkladne požiadať o zaradenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom do kategórie
dobrovoľných hasičských zborov obcí zodpovedajúcej aktuálnemu materiálno-technickému a
personálnemu obsadeniu zriadeného Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom
prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, .t. j. do kategórie C.
d/ žiada primátora mesta
Zabezpečiť, aby v termíne vždy do 30.9. príslušného kalendárneho roka bola na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom predložená Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Žiar nad Hronom za uplynulý kalendárny rok, ktorej súčasťou bude prehodnotenie aktuálneho zaradenia
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom v príslušnej kategórii dobrovoľných hasičských
zborov obcí.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 16) Záver
Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor mesta
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: L. Zaťková
Pozn: Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného
zasadnutia (1 CD).

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

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

Mgr. Peter Antal
primátor mesta

Ing. Rastislav Uhrovič
I. overovateľ

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

...............................................
PaedDr. Veronika Balážová
II. overovateľ
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