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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 10. december 2015, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Ing. Miroslav Rybársky  

Ing. Branislav Šťastný  
zapisovateľka:  Lucia Zaťková  
prítomní:  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 
18 poslancov, Mgr. Nagy je ospravedlnený. 
 
 
Program: 
 

Návrh programu rokovania prečítal v znení ako bol zverejnený na úradnej tabuli a zároveň ho 
doplnil o body v časti Rôzne:  

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. VZN o miestnych daniach 
3. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady na území mesta Žiar nad 

Hronom 
4. VZN – Trhový poriadok pre mestskú tržnicu 
5. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, o určení výšky finančných prostriedkov ... 
6. Návrh na IV. Zmenu rozpočtu mesta 
7. a) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018 

b) Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta               
8. Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016 
9. Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre občianske 

záležitosti v Žiari nad Hronom 
10. Výsledky z kontroly NKÚ – Hlavný kontrolór mesta 
11. Plat primátora mesta 
12. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY  Žiar nad Hronom, 

spol. s r.o.  
13. Interpelácie poslancov 
14. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia 

a) Schválenie zriadenia záložného práva v prospech MDVaRR SR na zachovanie nájomného 
charakteru bytov  BD č. 1 – 24 b.j. súpisné číslo 2844, BD č. 2 – 24 b.j. súpisné číslo 2845 

b) Zmena zástupcu obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom 

15. Záver 
 
V ďalšom vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie iných návrhov na doplnenie 

dnešného programu.  
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Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel žiadny návrh, predsedajúci dal hlasovať o 
tomto programe dnešného zasadnutia:  
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. VZN o miestnych daniach 
3. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady na území mesta Žiar nad 

Hronom 
4. VZN – Trhový poriadok pre mestskú tržnicu 
5. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013, o určení výšky finančných prostriedkov ... 
6. Návrh na IV. Zmenu rozpočtu mesta 
7. a) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018 

b) Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta               
8. Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016 
9. Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre občianske 

záležitosti v Žiari nad Hronom 
10. Výsledky z kontroly NKÚ – Hlavný kontrolór mesta 
11. Plat primátora mesta 
12. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY  Žiar nad Hronom, 

spol. s r.o.  
13. Interpelácie poslancov 
14. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia 

a) Schválenie zriadenia záložného práva v prospech MDVaRR SR na zachovanie nájomného 
charakteru bytov  BD č. 1 – 24 b.j. súpisné číslo 2844, BD č. 2 – 24 b.j. súpisné číslo 2845 

b) Zmena zástupcu obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom 

15. Záver 
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
 
 V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  
 
1. návrhová komisia: Mgr. Gabriela Hajdóniová, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Anna Líšková. Nik 
z prítomných nepredniesol iný návrh.  
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
 
2. overovatelia zápisnice: Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky. Nik z prítomných nepredniesol 
iný návrh. 
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, 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 –  18 
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za –  18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, 
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
 
 

k bodu 2) VZN o miestnych daniach  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  

Vypracoval: : Ing. Mariana Čechová Dűrešová, odd. daní a poplatkov Odboru ekonomiky a financovania   

 
Materiál v krátkosti predniesol Ing. Martin Majerník. Predložený návrh VZN je spracovaný 

v súlade zákona č. 582/2004. Zmeny v návrhu nariadenia pre rok 2016 sú v dôvodovej správe, nie sú to 
zmeny podstatné. Jedná sa o doplnenie ulíc v častiach príslušných paragrafoch, zavedenie novej sadzby   
za stanovište taxislužby a zmenu výšky sadzby za predaj výrobkov počas trhov na námestí.  

 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Mária Biesová – Komisia ekonomiky a financovania odporúča materiál schváliť 
 
 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. 164 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach.  
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 3) VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady na území mesta Žiar 
nad Hronom 
Predkladá - písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Jana Fekiačová, oddelenie daní a poplatkov Odboru ekonomiky a financovania     

 

Úvodný komentár k návrhu VZN podal Ing. Martin Majerník. Návrh nariadenia taktiež vychádza 
zo zákona č. 582/2004. Na základe jeho zmeny je mesto povinné upraviť svoje všeobecne záväzné 
nariadenie tak, aby korešpondovalo s vyššou právnou normou, t.j. uvedeným zákonom. Podstatná zmena 
spočíva v rozdelení poplatku za odpady na 2 časti a to poplatok za komunálny odpad a poplatok za 
drobný stavebný odpad. Sadzba za stavebný odpad je v súlade s nákladmi, ktoré boli v roku 2015 
zaregistrované a vypočítané na tento odpad.  

 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Mária Biesová – Komisia ekonomiky a financovania odporúča materiál schváliť  
 
 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. 165 / 2015 
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Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
VZN  o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom. 
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 4) VZN – Trhový poriadok pre mestskú tržnicu 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Ing. Zuzana Beliančinová, referent Odboru ekonomiky a financovania 

 

Informáciu k materiálu podal Ing. Martin Majerník. Návrh na zmenu v predloženom nariadení je 
z dôvodu odstránenia protiprávneho stavu čo sa týka ustanovenia poplatku za správu tržnice, ktorý bol 
v predošlých obdobiach vo výške 10 000 eur na základe zmluvy o nájme. Pre rok 2016 navrhujeme  
upraviť sadzbu na výšku 7 000 eur na rok.  

 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Mária Biesová - Komisia ekonomiky a financovania odporúča materiál schváliť 
 
 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. 166 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu.  
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
k bodu 5) VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN 
č. 12/2014 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  

Vypracovala: Ľubica Tőrőková, referent Odboru ekonomiky a financovania  

 
Dôvodovú správu k predloženému materiálu podala Mgr. Adriana Giláňová. Zmena nariadenia je 

potrebná kvôli tomu, že je na území mesta je aj cirkevná ZŠ a tejto je mesto povinné poukázať 88% 
finančných prostriedkov ktoré poukazuje pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
Mgr. Monika Balážová – Komisia kultúry a školstva odporúča materiál prijať  
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 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. 167 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 
prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  
zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014. 
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
  
  
 

k bodu 6) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Ing. Martin Sebechlebský, finančné odd. Odboru ekonomiky a financovania  

 
Návrh zmeny zdôvodnil Ing. Martin Majerník. Predložený je na základe podnetov poslancov 

a najmä z dôvodu potreby dofinancovania projektu CZO, nakoľko sa blíži ukončenie tohto projektu 
a k 31.12.2015 musí mať mesto zúčtované všetky dodávateľské faktúry súvisiace s týmto projektom. 
Krytie na navýšenie rozpočtu je zabezpečené z vlastných zdrojov, t.j.  administratívne poplatky a dane 
z príjmov kapitálového majetku.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Mária Biesová – Komisia ekonomiky a financovania odporúča schváliť materiál  
 
 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. 168 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  

 
IV. zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2015, v zmysle predloženého návrhu.  
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
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k bodu 
7a) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania 
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné odd. Odboru ekonomiky a financovania  

 
7b) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2018 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavný kontrolór mesta 

 
 Mgr. Peter Antal v úvode poznamenal, že predložený materiál bol s poslancami prerokovaný na  
spoločnom rokovaní a niektoré zmeny, ktorých doplnenie vysvetlí Ing. Majerník súvisia so 
závermi kontroly NKÚ, ktorá bola na meste vykonaná v ostatnom období a uvedené zmeny by v materiáli 
podľa kontrolórov mali byť.  
 
 Ing. Martin Majerník následne uviedol, že predložený návrh rozpočtu zahŕňa na základe 
výsledkov kontroly už aj rozpočet rokov 2012 a 2013 a zároveň v časti rozpočtu týkajúcej sa dotácii sú 
doplnené povinné údaje konkrétny osôb – prijímateľov dotácií. Príjmy rozpočtu sú navrhnuté vo výške 
12 730 926 eur, predpoklad ich napĺňania súvisí s bežnými príjmami (daňové poplatky, administratívne 
poplatky...), granty a transfery vyplývajú zo štátneho rozpočtu (transfery na bežný chod úradu), 
výdavková časť vyplýva zo základných povinností, ktoré mesto musí poskytovať, t.j. plnenie si záväzkov 
a zároveň poskytovať štandardné služby obyvateľom mesta (verejné osvetlenie, MHD a pod...). Výška 
navrhnutej sumy vo výdavkovej časti odzrkadľuje súčasný stav.  
 
 Primátor mesta zhodnotil nasledujúci rok 2016 ako nie jednoduchý pre mesto, nakoľko začína 
spustenie finančne náročného projektu centrum zhodnocovania odpadov. Príjmy v 1. roku jeho 
fungovania ešte nebudú napĺňané v zmysle plánovanej finančnej analýzy, 1. polrok 2016 bude určite 
viacmenej o nákladoch. Verí, že prevádzka centra bude v blízkej budúcnosti nastavená tak, aby rozpočet 
mesta čo najmenej zaťažovala. Rok 2016 bude aj o rozvoji mesta, s čím súvisí vyčlenenie sumy 500 tis. 
eur z rezervného fondu budúceho roka a to na dofinancovanie povinného podielu mesta pri rekonštrukcii  
športovej infraštruktúry – konkrétne futbalového štadióna. Skonštatoval tiež, že mesto zároveň podniká   
kroky k šetreniu nákladov ako napríklad rekonštrukciou verejného osvetlenia. Následne otvoril k bodu 
rozpravu.  
 
Ing. Mária Biesová – Komisia ekonomiky a financovania odporúča materiál schváliť 
 
Ing. Peter Dubeň – podporuje navrhnutý rozpočet  
 
MUDr. Ladislav Kukolík – rozpočet hodnotí ako dobrý, reálny a zodpovedný voči obyvateľom mesta, 
napriek vysokým výdavkom na CZO sa našli zdroje aj na financovanie MŠK – navýšenie o 10 000 eur aj 
na navýšenie dotácie pre dofinancovanie športovej haly o 40 000 eur, poďakoval sa vedeniu a poslancom 
za podporu športu v meste, vyslovil presvedčenie, že mesto bude naďalej hospodáriť zodpovedne 
a vytvorené zdroje budú zodpovedne investované do rozvoja mesta 
 
Jozef Tomčáni – poďakoval za poslancov strany SMER – SD ekonómovi mesta ako aj ostatným 
pracovníkom mesta za predloženie vyváženého rozpočtu, a taktiež za náležitú pozornosť venovanú 
športu v meste  
 
 Ing. Eva Vincentová, hlavný kontrolór mesta vystúpila so svojím stanoviskom k predloženému 
návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorým ho odporúča schváliť. Roky 2017 a 2018 odporúča vziať na 
vedomie. 
 
Ing. Mária Biesová – upriamila pozornosť na nesprávnu sumu uvedenú v stanovisku HKM na str. 3, 
tabuľka Rozpočet príjmov, Vývoj celkovej príjmovej časti rozpočtu za roky 2013 – 2018, rok 2015 – 
skutočnosť 23 908 696 eur.  

 
Podľa informácie Ing. Majerníka je správna suma  13 908 696 eur.   

 
 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. 169 / 2015 
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Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018. 
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 170 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
 
a) rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2016 v zmysle predloženého návrhu, ktorý predstavuje sumu 
12 730 926 Eur, tak na strane celkových príjmov ako aj celkových výdavkov. 
b) použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov z finančných 
operácii v sume 747 000 Eur. 
 
b/ berie na vedomie 
 
Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2017 a 2018. 

 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 8) Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016 
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC  
Vypracovala: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC  

 

 Úvodný komentár podala PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Oproti r. 2015 bol celkový rozpočet 
na rok 2016 znížený o 10 000 eur. Z dôvodu potreby navýšenia položky na ZPOZ – ošatné o 2 500 eur je 
navrhovaný rozpočet ponížený o celkovú čiastku 7 500 eur, čo znamená, že požiadavka na transfer činí 
360 600 eur. Ponížený bol počet plánových podujatí a zmena taktiež nastane v organizačnej štruktúre – 
nový zamestnanec bude pracovať na pol pracovného úväzku pre ZPOZ (ako zástupca p. Hlôškovej) a pol 
pracovného úväzku na projektovej činnosti s cieľom získať ďalšie zdroje na kultúru v meste.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Mgr. Monika Balážová – Komisia kultúry a športu odporúča materiál schváliť 
 
Ing. Mária Biesová – opýtala sa, či predložený rozpočet zahŕňa už aj získané príjmy zo spomínanej novej 
projektovej činnosti  
 
 Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   



8 

 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 171 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  

 
Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016.  
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
 
k bodu 9) Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre 
občianske záležitosti v Žiari nad Hronom 
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC  
Vypracovala: Silvia Hlôšková, odborná referentka pre ZPOZ 

 

 Stručnú informáciu podala PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Návrh vzišiel od poslancov 
vykonávajúcich úlohy ZPOZ-u ako aj od p. Hlôškovej. Dôvodom jeho predloženia je skutočnosť, že za 
posledných 7 rokov bol odmeňovací poriadok nezmenený a oproti iným mestám sú stanovené nízke 
sumy jednotlivých príspevkov.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Mgr. Monika Balážová – Komisia kultúry a športu odporúča materiál schváliť, navýšenie jednotlivých súm 
p. Hlôšková na komisii podrobne zdôvodnila  
 
 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. 172 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  

 
Zmenu Odmeňovacieho poriadku osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre občianske záležitosti v Žiari nad 
Hronom s účinnosťou od 1.1.2016.  

 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  18 
za –  16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 2   /JUDr. Gocník, Ing. Vozár/ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 10) Výsledky z kontroly NKÚ – Hlavný kontrolór mesta 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracoval: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ  

 

 K materiálu podal vysvetľujúcu informáciu Ing. Martin Majerník. Najvyšší kontrolný úrad SR  
vykonal v čase od 9.9.2015 na meste kontrolu, ktorá sa týkala aj kontrolného systému na úrade 
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vykonávaného hlavnou kontrolórkou mesta. V rámci tohto kontrolného procesu, ktorý ešte prebieha sa  
mesto zaviazalo prijať nápravné opatrenia do 16.12.2015. Jedno z prijatých opatrení sa týka aj hlavnej 
kontrolórky a to v zmysle uvedeného návrhu na uznesenie. 
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. Zároveň uviedol, že nakoľko hlavná kontrolórka podlieha 
výlučne mestskému zastupiteľstvu, návrh by si mal osvojiť niekto z prítomných poslancov a predložiť ho 
ako vlastný návrh. 
 
 Následne sa do rozpravy prihlásil Ing. Peter Dubeň, ktorý si návrh osvojil.  
 
 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. 173 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ upozorňuje  
 
Ing. Evu Vincentovú, hlavnú kontrolórku mesta Žiar nad Hronom, na zanedbávanie povinností 
vyplývajúcich z jej funkcie, a to:  
 

 v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“) predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo 
obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 

 

 v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení predkladať obecnému zastupiteľstvu 
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.  

 
b/ žiada  

 
hlavnú kontrolórku mesta Žiar nad Hronom dodržiavať ustanovenia: 
 

 § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to predkladať 
správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 

 

 § 18f ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení a to predkladať obecnému zastupiteľstvu najmenej 
raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 18 
za – 17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová,  Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 1  /JUDr. Gocník/ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 11) Plat primátora  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  

Vypracovala: Ľubica Tőrőková, personalista MsÚ  

 

 K materiálu krátko informoval Ing. Martin Majerník. V zmysle zákona č. 154/2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest mestské zastupiteľstvo plat primátora opätovne raz ročne 
prerokuje. Z tohto dôvodu je predmetný materiál predložený na dnešné zasadnutie.  
  
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
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 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. 174 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ prerokovalo   

 
plat primátora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
 
b) schvaľuje 
 
plat primátora v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,53 – 6. platová skupina s tým, že takto 
vypočítaný plat sa zaokrúhli na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom 
hospodárstve v SR bola v roku 2014 podľa oznámenia Štatistického úradu SR vo výške 858,00 Eur. Na 
základe uvedeného plat primátora mesta je 2 171,00 Eur. 
Takto určený plat primátora mesta sa zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 66,5 
% s tým, že takto vypočítaný plat sa zaokrúhli na celé euro nahor. Mesačný plat primátora mesta spolu 
predstavuje čiastku 3 615,00 Eur. 
 
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, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 12) Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY  Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o.  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracoval: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, Ing. Emil Vozár, konatelia spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol.  s r.o.  

 

 Informáciu podal Mgr. Igor Rozenberg, MBA. Po zrušení projektu v Dolnom Kubíne  sa mesto 
Žiar nad Hronom stalo 1. náhradníkom pre získanie dotácie zo SFZ vo výške 750 tis. Eur bez DPH na 
rekonštrukciu futbalového štadióna v meste. Do celého procesu vstupuje na základe rozhodnutia 
primátora mesta aj spoločnosť Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a to za účelom realizácie 
rekonštrukcie v modeli ako je predložený v návrhu uznesenia. Pri rekonštrukcii je potrebné dodržať 
technické podmienky UEFA a SFZ, ktoré sú uvedené v Smernici UEFA pre infraštruktúru štadiónov 
(súčasť materiálu) a finančne projekt zabezpečiť v súlade s uznesením vlády SR č. 115/2013 týkajúcim 
sa financovania projektu rekonštrukcie futbalových štadiónov na roky 2013-2022. Z tohto dôvodu  
zástupcovia mesta ZH a spoločnosti TS ZH spol. s r.o. spracovaný návrh zámeru rekonštrukcie a návrh 
financovania zámeru pred jeho predložením mestskému zastupiteľstvu prerokovali s kompetentnými zo 
strany poskytovateľa dotácie ako aj s budúcim zhotoviteľom prác obstaraným SFZ - Sedasport s.r.o.. SFZ 
mal výhrady len k dvom veciam - k vzdialenosti plochy pre prenosné vozy televízií a aby bol zámer 
rekonštrukcie orientovaný v intenciách podmienok pre štadión 2. kategórie s výhľadom pre štadión 3. 
kategórie, inak celkový postup obsiahnutý v zámere rekonštrukcie odobril. Aby mohla byť spoločnosť 
Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o. partnerom SFZ a prijímateľom dotácie, je potrebné schváliť 
právny stav k danému dielu. Spoločnosť prijme dotáciu vo výške 1,25 mil. Eur, pričom investícia bude vo 
výške 1,5 mil. Eur s DPH. Po rekonštrukcii bude štadión daný do nájmu futbalovému klubu za 
ekonomických podmienok (min. však vo výške odpisov) a futbalový klub bude vykonávať pre spoločnosť 
tržby s DPH. Rámcová zmluva musí byť podpísaná do konca r. 2015. 

K samotnej rekonštrukcii naznačil, že pôjde o generálnu zmenu štadióna, pričom konštrukcia 
tribúny bude typová pre cca 2 000 návštevníkov s cieľom priblížiť ich k futbalu – t.j., trávnik bude od 
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účastníka vzdialený 4 - 6 m, taktiež bude potrebné odstrániť val okolo súčasného ihriska, čím vznikne 
priestor 25 m za bránkami na oboch stranách a v neposlednom rade vznikne priestor pre vytvorenie 
parkoviska pre cca 200 áut.  
 
 Mgr. Peter Antal doplnil, že mesto s futbalovým klubom už ohľadom budúceho nastavenia 
vzťahov v súvislosti so štadiónom rokovalo a našiel sa model vyhovujúci obom stranám. Finančné 
prostriedky vo výške povinných 500 tis. Eur, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu budúceho roku na daný účel 
ako povinné spolufinancovanie budú postačujúce, čiastka navyšovaná nebude, nakoľko mesto na 
navýšenie nemá priestor. Následne otvoril k bodu rozpravu.  
 
MUDr. Ladislav Kukolík – vyjadril nadšenie v súvislosti s daným zámerom rekonštrukcie, podporuje ho 
v plnom rozsahu 
  
Ing. Branislav Šťastný – opýtal sa, či finančné prostriedky na vyčistenie plochy pre stavbu nového štadióna 
(napr. odstránenie spomínaného betónového valu či pôvodnej tribúny atď.) sú už započítané vo výške 
povinného spolufinancovania mesta a či bude súčasťou štadióna aj umelé osvetlenie keďže to má byť 
štadión 2. kategórie  
 
Ing. Emil Vozár – pre doplnenie uviedol, že je rád, že sa napĺňa vízia poslancov spred 5 rokov – aby  pre 
mesto vykonávali služby a práce domáce firmy (napríklad projekcia športovej haly)  
 
Mgr. Peter Antal – pripomenul, že sa nezabúda na atletickú dráhu, ktorá bude rekonštrukciou futbalového 
štadióna zrušená (pri jej zachovaní by sa mesto nedostalo dotáciu), a mesto hľadá možnosti ako jej 
ponechanie v meste zrealizovať čo najskôr a za najmenej financií (mesto sa bude uchádzať aj o dotácie)  
 
Ing. Miroslav Rybársky – spomenul, že s p. Rozenbergom intenzívne jednajú a snažia sa dosiahnuť aby 
sa v atletike v meste pokračovalo možno aj na vyššej úrovni, Dukla BB bude možno v blízkej budúcnosti 
rušiť svoju dráhu a keby sa podarí v našom meste dosiahnuť vybudovanie 400 m dráhy, Žiar by sa mohol 
stať min. na 4 roky dejiskom súťaží na európskej úrovni. Rokovania prebiehajú aj so Slovenským 
atletickým zväzom, hľadajú sa ďalší sponzori, snaha pomôcť je aj na strane rodičov. V r. 2017 bude mať 
atletický klub ako taký 55 rokov, patrí k najstarším športovým klubom v meste a bolo by pekné, keby bol 
v meste aj športový stánok v podobe atletickej dráhy.  
 
 Reakcia: Mgr. Igor Rozenberg, MBA., Mgr. Peter Antal.   
 
 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. 175 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ schvaľuje  
 
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, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“) nepeňažný vklad spoločníka 
– Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, 
pozostávajúci z nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, a to:  
 

 pozemok CKN parcela č. 1574/15 – ostatné plochy o výmere 16 263 m2,  

 pozemok CKN parcela č. 1574/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 665 m2,  

 pozemok CKN parcela č. 1574/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1574/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1574/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1574/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1573/3 - ostatné plochy o výmere 7 656 m2,  

 stavba – tribúna na futb. štad. so súpisným číslom č. 154, postavená na pozemku CKN parcela č. 
1574/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2,  
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 stavba – garáž bez súpisného čísla, postavená na pozemku CKN parcela č. 1574/6 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 67 m2,  

 stavba – kotolňa bez súpisného čísla, postavená na pozemku CKN parcela č. 1574/5 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 38 m2,  

so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, ktorých hodnota je podľa znaleckého posudku č. 195/2015 
zo dňa 04.12.2015, vyhotoveného Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová č. 48, 966 22 Lutila, znalec v 
odbore stavebníctvo, vo výške 555 000,00 Eur. Nepeňažný vklad sa do základného imania Spoločnosti 
započítava v hodnote 147 710,00 Eur. Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať 
záväzok na nový nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti v hodnote 147 710,00 
Eur.  

  
b/ schvaľuje  
 
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 994 290,00 Eur na celkovú výšku 
1 142 000,00 Eur, t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu 147 710,00 Eur, a to:  nepeňažným 
vkladom spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar 
nad Hronom, pozostávajúcim z nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, a to:  

 pozemok CKN parcela č. 1574/15 – ostatné plochy o výmere 16 263 m2,  

 pozemok CKN parcela č. 1574/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 665 m2,  

 pozemok CKN parcela č. 1574/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1574/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1574/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1574/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2, 

 pozemok CKN parcela č. 1573/3 - ostatné plochy o výmere 7 656 m2,  

 stavba – tribúna na futb. štad. so súpisným číslom č. 154, postavená na pozemku CKN parcela č. 
1574/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2,  

 stavba – garáž bez súpisného čísla, postavená na pozemku CKN parcela č. 1574/6 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 67 m2,  

 stavba – kotolňa bez súpisného čísla, postavená na pozemku CKN parcela č. 1574/5 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 38 m2, 

so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, ktorých hodnota je podľa znaleckého posudku č. 195/2015 
zo dňa 04.12.2015, vyhotoveného Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová č. 48, 966 22 Lutila, znalec v 
odbore stavebníctvo, vo výške 555 000,00 Eur. Nepeňažný vklad sa do základného imania Spoločnosti 
započítava v hodnote 147 710,00 Eur. Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať 
záväzok na nový nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti v hodnote 147 710,00 
Eur. 
 
c/ schvaľuje   
 
realizáciu Projektu „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Žiari nad Hronom“ (ďalej ako „Projekt“) 
s akceptovaním všetkých podmienok stanovených vládou SR a Konferenciou SFZ v rámci projektu, ako 
aj s akceptovaním podmienok uvedených v smernici UEFA pre infraštruktúru štadiónov z roku 2010 pre 
štadióny kategórie 2 (príloha č. 4) a v smernici SFZ „Infraštruktúra štadiónov 2018“ schválenej VV SFZ 2. 
decembra 2014 (príloha č. 5) 
 
a to obchodnou spoločnosťou:  
 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S.  
 
Časový harmonogram realizácie Projektu : do 30.06.2017.   
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 18 
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za – 18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, 
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,  Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0   

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 13) Interpelácie poslancov   

 
PaedDr. Veronika Balážová:  
 
- mohli by sa zastrešiť schody, ktoré vedú z podchodu na Ul. SNP k daňovému úradu?, 
- pri chodníku pri „Kockách" ostali po bývalej terase piliere, ktoré aktuálne špatia a zavadzajú. Dali by 

sa  odstrániť?, 
- poďakovala technickým službám za osvetlenie parkovísk na Ul. Pártošovej a pri Hronstave,  
- v zasadačke, kde prebiehajú rokovania MsZ  je slabé osvetlenie, je možné s tým niečo urobiť? 

Mgr. Peter Antal - bolo by dobré, keby sa v rámci interpelácií nepredkladali veci, ktoré je možné riešiť 
operatívne. Interpelácie by mali smerovať k práci úradu, k rozhodnutiam vedenia alebo k tomu, čo sa 
urobilo. Toto sú skôr podnety na opravy a rekonštrukcie, ktoré je treba adresovať prednostovi mestského 
úradu. 

JUDr. Milan Gocník – faktická poznámka – predniesol citáciu z rokovacieho poriadku MsZ týkajúcu sa 
interpelácií: „Poslanec je oprávnený interpelovať primátora vo veciach výkonu jeho práce" 
 
 
 

k bodu 14) Rôzne, podnety a pripomienky občanov, diskusia 

  
Na dnešnom zasadnutí nepožiadal o slovo žiadny občan. 

 

 

k bodu 14a) Schválenie zriadenia záložného práva v prospech MDVaRR SR na zachovanie 
nájomného charakteru bytov  BD č. 1 – 24 b.j. súpisné číslo 2844, BD č. 2 – 24 b.j. súpisné číslo 
2845 
Predkladá – písomne: Ing. Stanislava Holosová, vedúca Odboru ÚP a stavebného poriadku  
Vypracovala: Ing. Stanislava Holosová, vedúca Odboru ÚP a stavebného poriadku  

  
 Informáciu podala Ing. Stanislava Holosová. V zmysle uzatvorenej zmluvy na poskytnutie dotácie 
na obstaranie nájomných bytov zo dňa 24.8.2015 poskytovateľ Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR zaviazal mesto zriadiť záložné právo v prospech ministerstva na zachovanie 
nájomného charakteru bytov – nájomné byty Sever najneskôr do 60 dní od ukončenia financovania stavby 
ministerstvom. Nakoľko sa uzatvára štátna pokladnica 14.12.2015 bolo nevyhnutné, aby bola posledná 
žiadosť o uvoľnenie dotačnej časti predložená do tohto termínu. Žiadosť predložená bola a úhrada bola 
vykonaná 2.12.2015. Pre dodržanie uvedenej 60-dňovej lehoty bolo potrebné predložiť materiál na dnešné 
zasadnutie.  
 
 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. 176 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
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zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve, t.j. v podiele 1/1, Mesta Žiar nad 

Hronom, nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva č. 1136, 

a to: 

 stavba - Bytový dom č. 1 – 24 b.j. so súpisným číslom 2844, postavená na CKN parcele č. 1798/116 -  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m

2
,  

 stavba - Bytový dom č. 2 – 24 b.j. so súpisným číslom 2845, postavená na CKN parcele č. 1798/117 -  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m

2
,  

 
v prospech záložného veriteľa:  
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, IČO: 30416094 
Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15 
(ďalej ako „záložný veriteľ“) 
 
záložca:  
 
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125  
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
(ďalej ako „záložca“) 
 
za účelom:  
 
zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa v sume 743 400,00 Eur (slovom 
sedemstoštyridsaťtritisícštyristo Eur), predstavujúcej výšku poskytnutej dotácie záložcovi titulom Zmluvy 
č. 0091-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov zo dňa 24.08.2015, centrálne 
číslo 566/2015 (ďalej ako „Zmluva č. 0091-PRB/2015“), ktorú je záložca povinný vrátiť záložnému 
veriteľovi v prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti záložcu, špecifikovanej v článku V. bod 1. písm. c) 
Zmluvy č. 0091-PRB/2015 a to využívať bytové jednotky v stavbe „Bytový dom č.1 – 24 b.j.“ so súpisným 
číslom 2844, a v stavbe „Bytový dom č.2 – 24 b.j.“ so súpisným číslom 2845, po dobu minimálne 30 
(tridsať) rokov výlučne na účely nájomného bývania.  
 
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,  Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0   

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 

k bodu 14b) Zmena zástupcu obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. 
s r.o. v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracoval: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  

  
 Materiál predložil Mgr. Peter Antal. Do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Technické služby – 
Žiar nad Hronom, a.s.  navrhuje poslankyňu Mgr. Annu Líškovú.  
 
 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. 177 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
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a) návrh na odvolanie MUDr. Richarda Rišňovského z pozície zástupcu spoločnosti TECHNICKÉ 
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31609651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar 
nad Hronom, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S (ďalej ako „spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. 
s r.o.“), v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., IČO: 
44 877 315, so sídlom SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sa, Vložka č. 970/S (ďalej ak „spoločnosť Technické služby – Žiar nad 
Hronom, a.s.“). 

b) Mgr. Annu Líškovú ako zástupcu spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. do 
dozornej rady obchodnej spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová,  
Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 

k bodu 15) 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       Ing. Branislav Šťastný      
primátor mesta        I. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Ing. Juraj Miškovič                   Ing. Miroslav Rybársky    
prednosta MsÚ                     II. overovateľ 


