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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: divadelná sála MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 10. december 2018, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
overovatelia zápisu: Ing. Branislav Šťastný  

Stela Šeševičková  
zapisovateľka:  Lucia Zaťková  
prítomní:  prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva:  
 
Slávnostná časť: 
 

1. Slávnostné otvorenie  
2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  
4. Zloženie sľubu primátora mesta  
5. Zloženie sľubu poslancov MsZ  
6. Príhovor primátora mesta 

 
k bodu 1) Slávnostné otvorenie – ZUŠ 

 
 Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva slávnostne otvorili účinkujúci zo ZUŠ v Žiari 
nad Hronom.  
 
 
k bodu 2) Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Následne sa slova ujal Mgr. Peter Antal, primátor mesta, ktorý zasadnutie otvoril privítaním 

prítomných poslankýň a poslancov MsZ, predsedkyne mestskej volebnej komisie a ostatných hostí. 
Konštatoval prítomnosť 15 poslancov zo starého poslaneckého zboru a tiež uviedol, že dnešné zasadnutie 
bude mať 2 časti: slávnostnú a pracovnú. Prečítal program slávnostnej časti a dal o ňom hlasovať:  

 
1. Slávnostné otvorenie  
2. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  
4. Zloženie sľubu primátora mesta  
5. Zloženie sľubu poslancov MsZ  
6. Príhovor primátora mesta 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 15  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 
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 V pokračovaní navrhol za zapisovateľku zápisnice z dnešného zasadnutia Luciu Zaťkovú a za 
overovateľov zápisnice Ing. Branislava Šťastného a Stelu Šeševičkovú.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 15  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
  
k bodu 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  

  
 O informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce požiadal Mgr. Peter Antal, primátor 
mesta predsedkyňu mestskej volebnej komisie, Mgr. Magdalénu Jánoškovú. 
 

Mgr. Magdaléna Jánošková: 
 

„Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení hostia.       
         

Dovoľte, aby som vás oboznámila s výsledkami  hlasovania  komunálnych volieb na  funkciu  
primátora  a  poslancov do mestského  zastupiteľstva  v Žiari nad Hronom, ktoré sa konali  10.novembra 
2018 .  V meste sa volilo  v 16 okrskoch, ktoré  tvoria 5 volebných obvodov. Vo voličských zoznamoch  bolo 
zapísaných 15 330 voličov, čo je  o 468 voličov menej oproti roku 2014, kedy sa konali posledné komunálne 
voľby. V tomto roku sa volieb v našom meste zúčastnilo 4 596 oprávnených  voličov, čo je  29,98 %.  Za 
celoslovenským priemerom, ktorý bol 48,67%  sme zaostali  o 18, 69 %. Možnosť odovzdať hlas poslancovi 
za svoj obvod a tým sa podieľať  na živote v meste nevyužilo 10 734 voličov . 
 
          Pre voľby do mestského zastupiteľstva okrskové komisie potvrdili 4 395 platných hlasovacích lístkov 
a pre voľbu primátora  mesta to bolo  4 489 platných  hlasovacích lístkov. Najlepšia účasť voličov bola v  5.  
volebnom obvode – 35,54 % ( 1 359 / 483 ). Najnižšia  vo volebnom obvode  č. 4 - 25,86 % ( 1 686 / 436 ).   
Z okrskov  najviac voličov  zaevidoval  okrsok č. 12  z 1. volebného obvodu  (1 062 / 409),  čo je 38,51 %  
a najmenej voličov bolo  v okrsku č. 7 z 2. volebného  obvodu  (1845 / 314 ), čo je  len 17,01 %.   
        

O post  primátora sa uchádzali  2 kandidáti . Na  poslancov sme zaevidovali  37 kandidátov. 
 

 -    zo  zvolených 19 poslancov  je  8  žien, čo predstavuje  42,10 % 
 -    14 poslancov obhájilo svoje posty z minulého volebného obdobia 
 -    piati novozvolení poslanci  predstavujú  26,31 % 
 -    nezávislí, ktorých je 13, tvoria 68,42 %                      
 -    vekový priemer poslancov je 49,89 roka, spolu majú poslanci 948 rokov. 
 
A teraz to najdôležitejšie: 
 

         Počtom hlasov 3 456 bol za primátora mesta zvolený  pán  Peter Antal. Z počtu odovzdaných hlasov 
je to 76,99 %. V 5 - tich  obvodoch   budú v tomto volebnom období v mestskom zastupiteľstve  pracovať 
títo poslanci. Poradie sa odvíja od počtu získaných hlasov. 
 
V obvode č.1, ktorý tvorí okrsok č. 10, 11, 12 a 13, boli zvolení: 
 
Branislav Šťastný  617 
Monika Balážová         556      
Adriana Tatárová         488 
Veronika Balážová       482 
Tomáš Fábry                426  hlasov            
                                      Prvý náhradník je Dušan Bosák   ( 425) 
 
V obvode  č. 2 – v okrskoch  6, 7, 8 a 9 boli zvolení: 
 
Ladislav Kukolík           735 
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Peter Dubeň                  566 
Stela Šeševičková        509 
Norbert Nagy               478 
Miroslav Rybársky      464   hlasov   
                                 Prvý náhradník je Miloš Slávik    ( 306) 
 
Za obvod č. 3  v okrskoch  1 , 3, 4  a  5     sú zvolení  : 
 
František Páleník    644 
Mária Biesová              549 
Emil Vozár                     527     
Rastislav Uhrovič          523 
Gabriela Hajdoniová    465  hlasov 
                                       Prvý náhradník je Soňa Lukyová      (410) 
 
Obvod č. 4, ktorý tvoria okrskové komisie  14 a 15 , si zvolil z 2 poslancov 2 poslancov : 
 
Stellu Víťazkovú       333   
Dušana Berkeša          252  hlasov          

obvod nemá náhradníka 
 
Obvod č. 5, ktorý tvorí okrsok č. 2 a 16, budú zastupovať poslanci: 
 
Juraj Krátky                 293  
Anna Líšková                244  hlasov 
                                      Prvý náhradník  je  Jarmila Sedláková   (230) 
 

Počas volieb navštívili členovia mestskej volebnej komisie všetky okrskové komisie mesta.   
Sčítanie výsledkov  okrskových komisií robila mestská volebná komisia elektronicky podľa pokynov 
Slovenského štatistického úradu. Výslednú zápisnicu podpísalo všetkých 5 členov. Zapisovateľkou bola 
pani Ivka Martincová. Všetkým, ktorí pracovali v okrskových komisiách, v okresnej komisii , zapisovateľkám 
ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na nerušenom priebehu volieb  chcem za ich zodpovednú prácu do 
neskorých nočných hodín srdečne poďakovať.                                        
 

Vážený pán  primátor, zveriť riadenie mesta  do vašich rúk aj na ďalšie volebné obdobie  sa 
rozhodlo  3 456 občanov. Presvedčili ste ich svojou doterajšou  prácou  pri rozvoji  mesta. Verím, že ich 
dôveru nesklamete a že aj tí, ktorí neprišli k urnám, budú cítiť, že nášmu primátorovi  na  živote  v meste 
záleží. Nech je táto dôvera  vnútorným hlasom  každého jedného  kroku  Vás  a všetkých zvolených 
poslancov počas  celých 4 rokov. Mesto tvoria ľudia a je dobre, že v Žiari nad Hronom máme  stále  veľa 
ochotných, tvorivých, často  nezištných ľudí.  Dovoľte, aby som zopakovala slová, ktoré som vám povedala 
o pol druhej  v noci pri prvej gratulácii. 
 
Sníval sa mi sen . 
Bývala som v prosperujúcom meste, 
v  meste, ktoré rástlo, 
v  ktorom sa ľudia mali radi, 
ctili sa navzájom, 
vážili si starých, šikovných a múdrych 
a pomáhali si. 
 
10. novembra Vás opätovne zvolili  do čela mesta . Zvolili aj vás, 19 poslancov na nové volebné obdobie. 
 
Tak si teda dôverujte a pomáhajte, 
aby sa mne podobné sny stali skutočnosťou 
pre všetkých obyvateľov mesta. 
 
V mene mestskej volebnej  komisie  vám k zvoleniu blahoželám. Všetkým  vám  prajem, nech vám 
prichádzajúce Vianoce a Nový rok prinesú nezabudnuteľné stretnutia s blízkymi.“ 
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k bodu 4) Zloženie sľubu primátora mesta 

 
 Mgr. Martin Baláž, vedúci Kancelárie primátora mesta prečítal sľub primátora. Mgr. Peter Antal ho 
podpísal a zložil do rúk predsedkyne mestskej volebnej komisie, Mgr. Magdaléne Jánoškovej.  
 
 
k bodu 5) Zloženie sľubu poslancov mesta 

 
 Mgr. Martin Baláž, vedúci Kancelárie primátora mesta prečítal sľub poslanca MsZ. Po jeho 
prečítaní ho podpísali a zložili do rúk primátora mesta títo poslanci: 
 
- Mgr. Monika Balážová 
- PaedDr. Veronika Balážová 
- Ing. Dušan Berkeš 
- Ing. Mária Biesová 
- Ing. Peter Dubeň 
- Mgr. Tomáš Fábry 
- Mgr. Gabriela Hajdoniová 
- Ing. Juraj Krátky 
- MUDr. Ladislav Kukolík 
- Mgr. Anna Líšková 
- Mgr. Norbert Nagy 
- Bc. František Páleník 
- Ing. Miroslav Rybársky 
- Stela Šeševičková 
- Ing. Branislav Šťastný  
- Adriana Tatárová 
- Ing. Rastislav Uhrovič 
- Ing. Stella Víťazková 
- Ing. Emil Vozár 

 
k bodu 6) Príhovor primátora mesta 

 
 V ďalšej časti Mgr. Peter Antal, primátor mesta vystúpil so svojím príhovorom: 
 
„Vážené panie poslankyne, páni poslanci, milí prítomní. 

Na úvod mi ešte raz dovoľte poďakovať všetkým, ktorí mi v komunálnych voľbách odovzdali hlas a vyslovili 
tak dôveru, aby som Žiar nad Hronom ako primátor viedol aj ďalšie štyri roky. Tak ako som sľuboval pred 
štyrmi rokmi, rovnako dnes chcem prehlásiť, že budem aj naďalej robiť všetko preto, aby sa naše mesto 
rozvíjalo a zlepšovali sa v ňom podmienky pre život jeho obyvateľov. 

Gratulujem všetkým zvoleným poslancom mestského zastupiteľstva k dôvere, ktorú ste dostali od voličov 
v Žiari nad Hronom. Verím, že s ňou naložíte zodpovedne a tí, ktorí vám zverili do rúk zastupovanie pri 
hlasovaniach o budúcnosti mesta, budú o 4 roky s vašim výkonnom spokojní, a taktiež, aby ste so sebou 
boli spokojní aj vy. 

Mestskému zastupiteľstvu, ktoré dnes končí a s ktorým sme spolupracovali v období rokov 2014 - 2018 
chcem poďakovať za vzájomnú spoluprácu, rešpekt a úroveň komunikácie, ktoré sme si udržali počas 
celého obdobia. Napriek tomu, že sme mali aj rozdielne názory, že boli hlasovania, s ktorých výsledkom 
sa nemuseli všetci stotožniť, vždy sme si navzájom udržali hranice slušnosti a myslím, že vždy každému 
išlo v prvom rade o prospech nášho mesta. V najdôležitejších otázkach vývoja mesta sme sa myslím vždy 
zhodli a plody tejto spolupráce sú jasne viditeľné v pokroku, ktorý Žiar nad Hronom dosahuje. 

To, že sme rekonštruovali športoviská, cesty a chodníky, mestský úrad, vylepšili osvetlenie, vybudovali 
cyklokomunikáciu, oddychové zóny, detské ihriská a mnoho iného, je aj vaša zásluha. Bez vášho 
súhlasného hlasovania, by sme sa do týchto projektov nikdy nemohli pustiť. 

Za prácu pre mesto sa chcem poďakovať aj tým poslancom, ktorí už nebudú pokračovať ďalej a v 
zastupiteľstve ich nahradia noví kolegovia - konkrétne Dušanovi Bosákovi, Milanovi Gocníkovi, Soni 
Lukyovej, Milošovi Slávikovi a Petrovi Sládečkovi. Do ďalšieho života vám želám všetko dobré a verím, že 
sa stretneme ešte aj pri iných príležitostiach. 



Zápisnica zo zasadnutia MsZ v Žiari nad Hronom  

konaného dňa 11.10.2018             Strana 5 z 47 

 

Ako som hovoril o kvalitnej spolupráci medzi primátorom a mestským úradom s poslaneckým zborom v 
uplynulom volebnom období, verím, že tomu bude tak aj v nasledujúcich štyroch rokoch. V mnohých 
mestách majú vzťahy v lokálnych parlamentoch veľmi rozbité a prejavuje sa v nich politikárčenie, 
nevraživosť a snaha zaujať. Ja som rád, že v Žiari nad Hronom som doposiaľ nič podobné nezažil, že veľká 
politika sa nikdy nepreniesla do výkonu našej samosprávy. Vždy sme sa snažili rozhodovať v prospech 
mesta, jeho obyvateľov a obchádzali sme všetky žabomyšie vojny. Žiar nad Hronom môže byť aj v tomto 
ohľade svetlým príkladom pre iné mestá a verím, že to tak aj ostane. 

V nasledujúcich rokoch nás čaká veľa práce a niekoľko veľkých výziev. Musíme ukončiť rekonštrukciu 
zimného štadióna, začať s projektom modernizácie plavárne. Veľkou výzvou bude pre mesto kaštieľ, ktorý 
sme nedávno nadobudli a ktorý chceme prebudovať na reprezentačné sídlo mesta. Chceme pokračovať v 
ozeleňovaní centra a Ulice SNP, chceme pomôcť naštartovať výstavbu rodinných a bytových domov a 
pokračovať v zlepšovaní občianskej vybavenosti a príležitostí na trávenie voľného času. Pribúda nám 
seniorov, budeme potrebovať nový domov dôchodcov a denný stacionár. Tých výziev, ktorým sa chceme 
v nasledujúcom funkčnom období venovať, je veľmi veľa. Ich cieľom je skvalitňovať a modernizovať Žiar 
nad Hronom ako dobré mesto pre život. 

Preto verím, že vzájomná spolupráca, rešpekt a otvorená komunikácia nám pomôže tieto smelé plány 
realizovať, tak ako počas uplynulého volebného obdobia. Osobne sa na túto spoluprácu teším. Verím, že 
o 4 roky budeme bilancovať úspešný príbeh mesta Žiar nad Hronom, ktorý sme spoločne za sebou 
zanechali. 

Prajem vám všetko dobré.“ 

 
 
Pracovná časť: 
 

Zasadnutie pokračovalo pracovnou časťou, ktorá sa konala v zasadacej miestnosti MsKC. V jeho 
úvode Mgr. Peter Antal zopakoval, že sa teší na spoluprácu, a chce veriť, že sa vytvorí jeden spoločný tím, 
ktorý dokáže toto mesto posúvať minimálne takým tempom ako sa posúvalo v poslednom období. Poprosil 
poslancov, že ak budú mať pocit, žeby on alebo vedenie mesta malo konať inak, aby za ním prišli a 
komunikovali, pretože každý robí chyby avšak len komunikáciou sa dokážu zvládnuť veci ktoré nemusia 
byť najoptimálnejšie.  
 
Program: 
 
k bodu 7) Schválenie ďalšieho programu  
Predkladá: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 

 
 V nasledujúcej časti Mgr. Peter Antal, primátor mesta prečítal návrh programu pracovnej časti 
v nasledovnom znení:  
  
7. Schválenie ďalšieho programu 
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
9. Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov, a uznesenie 

o voľbách 
10. a) Určenie zástupcu primátora mesta – bod doplnený 
      b) Návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia MsZ   
      c) Voľba poslancov pre výkon Zboru pre občianske záležitosti 
      d) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do kontrolných orgánov obchodných     spoločností 
11. Návrh zriadenia Komisií pri MsZ 
12. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na  1. polrok 2019 
14. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019-2021 
      b) Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2019-2021 
      c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2019-2021 
      d) Návrh na V.  zmenu rozpočtu 
      e) VZN o miestnych daniach 
      f) VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
      g) VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok 
15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk.roku 2017/2018, školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH 
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16. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl  a školských zariadení v meste 
Žiar nad Hronom 

17. a) VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej šk. dochádzky v základných 
školách 

      b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 
prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území 
mesta Žiar nad Hronom  

18. Kanalizačný zberač- odpredaj 
19. Interpelácia poslancov 
20. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 
      a) Majetkovo-právne vzťahy 
      b) Prihláška „Región GRON“ 
21. Záver 
 

Prítomných poslancov vyzval na prednesenie ich návrhov na zmenu alebo doplnenie dnešného 
programu. Keďže zo strany poslancov neodznel už žiadny ďalší návrh, primátor mesta dal hlasovať o 
programe tohto znenia: 

7. Schválenie ďalšieho programu 
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
9. Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov, a uznesenie 

o voľbách 
10. a) Určenie zástupcu primátora mesta  
      b) Návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia MsZ   
      c) Voľba poslancov pre výkon Zboru pre občianske záležitosti 
      d) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do kontrolných orgánov obchodných     spoločností 
11. Návrh zriadenia Komisií pri MsZ 
12. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na  1. polrok 2019 
14. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019-2021 
      b) Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2019-2021 
      c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2019-2021 
      d) Návrh na V.  zmenu rozpočtu 
      e) VZN o miestnych daniach 
      f) VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
      g) VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok 
15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk.roku 2017/2018, školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH 
16. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl  a školských zariadení v meste 

Žiar nad Hronom 
17. a) VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej šk. dochádzky v základných 

školách 
      b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území 
mesta Žiar nad Hronom  

18. Kanalizačný zberač- odpredaj 
19. Interpelácia poslancov 
20. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 
      a) Majetkovo-právne vzťahy 
      b) Prihláška „Región GRON“ 
21. Záver 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  
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proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Na základe hlasovania bol program rokovania schválený.  

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

 
 V tejto časti primátor mesta, Mgr. Peter Antal vystúpil s návrhom na obsadenie mandátovej, 
návrhovej a volebnej komisie v tomto zložení: MUDr. Ladislav Kukolík, Stela Šeševičková, Ing. Stella 
Víťazková. O predloženom návrhu dal hlasovať:  
  
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
 
k bodu 9) Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov 
a uznesenie o voľbách 
Predkladá: Stela Šeševičková, predseda volebnej a mandátovej komisie 

 
 Predsedkyňa volebnej a mandátovej komisie na požiadanie primátora mesta, Mgr. Petra Antala  
prečítala Správu volebnej a mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov: 
 
„Volebná a mandátová komisia konštatuje, že na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom: 
 
1) Primátor: 

a) Odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora mesta Žiar nad Hronom 
b) Zložil predpísaný sľub v zmysle § 13 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. zákonov o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 
c) Predložil čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora 

 
2) Poslanci: 

a) Odovzdali osvedčenia o zvolení za poslanca mesta Žiar nad Hronom 
b) Zložili predpísaný sľub v zmysle § 26 zákona 369/1990 Zb. zákonov o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
c) Predložili čestné prehlásenie o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca 

V Žiari nad Hronom, dňa 10.12.2018“ 
 

Správa tvorí prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia. Zároveň tiež predniesla návrh na 
uznesenie o voľbách, o ktorom poslanci  hlasovali:  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 88 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
a/ berie na vedomie  
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1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
2. Vystúpenie novozvoleného primátora 

 
b/ konštatuje, že 
 
1. Novozvolený primátor mesta Mgr. Peter Antal zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta 
2. Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva 
 

• Mgr. Monika Balážová 

• PaedDr. Veronika Balážová 

• Ing. Dušan Berkeš 

• Ing. Mária Biesová 

• Ing. Peter Dubeň 

• Mgr. Tomáš Fábry 

• Mgr. Gabriela Hajdoniová 

• Ing. Juraj Krátky 

• MUDr. Ladislav Kukolík 

• Mgr. Anna Líšková 

• Mgr. Norbert Nagy 

• Bc. František Páleník 

• Ing. Miroslav Rybársky 

• Stela Šeševičková 

• Ing. Branislav Šťastný  

• Adriana Tatárová 

• Ing. Rastislav Uhrovič 

• Ing. Stella Víťazková 

• Ing. Emil Vozár 
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 
Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
k bodu 10a) Určenie zástupcu primátora mesta  
 

 
 Primátor mesta, Mgr. Peter Antal určil na ďalšie volebné obdobie za zástupcu primátora mesta 
poslanca MUDr. Ladislava Kukolíka.  
 
 
k bodu 10b) Návrh na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ  
Predkladá - písomne: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ  
Vypracoval: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ 

 
 Ing. Juraj Miškovič na úvod zablahoželal primátorovi mesta ako aj poslancom k ich zvoleniu. Do 
pozornosti dal, že v prípade potreby či už pri ich návrhoch, pripomienkach alebo podnetoch je im plne 
k dispozícii a jeho dvere sú pre nich vždy otvorené. Následne predniesol predložený materiál.  



Zápisnica zo zasadnutia MsZ v Žiari nad Hronom  

konaného dňa 11.10.2018             Strana 9 z 47 

 

 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 12 pamätá aj na 

prípad, že primátor mesta z akéhokoľvek dôvodu nemôže alebo nechce zvolať zasadnutia MsZ. V takomto 
prípade sa určuje poslanec, ktorý to môže urobiť za neho. Predmetný návrh pojednáva o tom, aby bola 
zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ v prípadoch uvedených v materiáli poverená poslankyňa Stela 
Šeševičková.  
  

Primátor mesta vyzval prítomných poslancov na prednesenie prípadných iných návrhov. Keďže zo 
strany poslancov neodznel žiadny ďalší návrh, poslanci hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu 
návrhovej komisie.   

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 89 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
poveruje  
 
Poslankyňu - Stelu Šeševičkovú zvolávaním a vedením mestských zastupiteľstiev v Žiari nad Hronom 
v prípadoch uvedených v § 12 odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
k bodu 10b) Návrh na poverenie poslancov MsZ a neposlancov na výkon úloh Zboru pre občianske 
záležitosti v Žiari nad Hronom  
Predkladá - písomne: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ  
Vypracovala: Silvia Hlôšková, odborná pracovníčka pre ZPOZ  

 

 Vzhľadom k ukončeniu volebného obdobia rokov 2014 – 2018 sa ukončila aj poslanecká činnosť 

poslancov poverených uznesením MsZ č. 125/2014 z 11.12.2014 vykonávaním úloh Zboru pre občianske 

záležitosti, ktoré sú uvedené v predloženom materiáli. Na vykonávanie týchto úloh v novom volebnom 

období sú navrhnutí nasledovní poslanci 
 
- MUDr. Ladislav Kukolík  
- PaedDr. Veronika Balážová 
- Ing. Mária Biesová 
- Stela Šeševičková 
- Ing. Branislav Šťastný 

 
a neposlanci  
 
- Silvia Hlôšková 
- Mgr. Jela Šuleková 
 
S povinnosťami vyplývajúcimi z funkcie schváleného poslanca a neposlanca na vykonávanie úloh Zboru 
pre občianske záležitosti /rozpisy služieb, scenáre, príhovory a pod./ budú poslanci a neposlanci 
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oboznámení prostredníctvom odborného pracovníka pre ZPOZ. Poverenie na výkon úloh Zboru pre 
občianske záležitosti sa spravidla vydáva na celé funkčné obdobie výkonu poslanca. 
  

Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna 
pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 90 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
poveruje  
 
Výkonom úloh Zboru pre občianske záležitosti poslancov MsZ  
 
 - MUDr. Ladislava Kukolíka – zástupcu primátora mesta 
 - PaedDr. Veroniku Balážovú 
 - Ing. Máriu Biesovú 
 - Stelu Šeševičkovú 

- Ing. Branislava Šťastného 
 

a neposlancov (s výnimkou vykonávania občianskych sobášnych obradov) 
 
 - Silvia Hlôškovú 
 - Mgr. Jelu Šulekovú 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 10c) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do kontrolných orgánov obchodných 
spoločnosti  
Predkladá - písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta   
Vypracoval: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ 

 
Informáciu podal primátor mesta. Vzhľadom na skutočnosť, že pani Soňa Lukyová nebola zvolená 

za poslankyňu MsZ navrhuje, aby sa novým členom dozornej rady spoločnosti MŠK stal Ing. Branislav 
Šťastný. Vzhľadom na skutočnosť, že sa Ing. Peter Dubeň vzdal členstva v dozornej rade spoločnosti TS 
ZH navrhuje, aby sa novým členom stal Mgr. Norbert Nagy. Otvoril k bodu rozpravu.  

 
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne 

hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.  
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 91 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
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V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
a) odvolanie Bc. Soni Lukyovej z pozície zástupcu mesta Žiar nad Hronom v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., v skratke MŠK Žiar nad Hronom, spol. s 
r.o.,  IČO: 36 618 357, so sídlom A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, Vložka č. 8378/S (ďalej ako „MŠK Žiar nad Hronom, spol. 
s r.o.“). 
 
b) schvaľuje Ing. Branislava Šťastného ako zástupcu mesta Žiar nad Hronom do dozornej rady obchodnej 
spoločnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
 
c) vzdanie sa Ing. Petra Dubeňa pozície zástupcu mesta Žiar nad Hronom v dozornej rade 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 v Banskej Bystrici, 
Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S (ďalej ako „TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.“). 
 
d) schvaľuje Mgr. Norberta Nagya ako zástupcu mesta Žiar nad Hronom do dozornej rady obchodnej 
spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 2 

Mgr. Norbert Nagy Ing. Peter Dubeň 

  
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

k bodu 11) Návrh zriadenia komisií pri MsZ  
Predkladá - písomne: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ    
Vypracoval: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ 

 
Materiál predložil Ing. Juraj Miškovič. Pri MsZ je navrhované zriadiť nasledovné komisie:  
 

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

 
Členovia a predsedovia komisií boli vyberaní na základe vzájomnej dohody. K zmene oproti 

materiálom predloženým na neformálne  stretnutie došlo len v prípade komisie pre  sociálne veci a rodinu, 
kde Ing. Šťastného nahradí Mgr. Líšková.  
 

Primátor mesta Mgr. Peter Antal pripomenul, že zloženie komisií nie je nemenné, ktokoľvek bude 
mať pocit, žeby mohol byť pre niektorú komisiu prínosom, bude do nej doplnený. Požiadal zároveň 
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o zodpovedný prístup k účasti na zasadnutiach komisií, nakoľko sú dôležitým orgánom MsZ a ich 
odporúčania k dianiu v meste sú potrebné. Otvoril k bodu rozpravu.  

 
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne 

hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 92 / 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I. zriaďuje vo volebnom období 2019 – 2022 nasledovné stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Žiari nad Hronom  
 

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

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

nad Hronom  
 
             1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 
                 predsedu:   Ing. Mária Biesová (NEKA) 
         členov:        Ing. Juraj Krátky (SaS, OĽANO, KDH) 
    Mgr. Anna Líšková (SMER-DS) 
 
                 tajomníka:             Ivana Hlaváčová 
 
 2. Normotvorná komisia: 
         predsedu:   Mgr. Anna Líšková 
         členov:         Mgr.  Adrián Líška  

Mgr. Roman Šulhánek  
                         JUDr. Helena Tužinská 
                                                          

    člena - tajomníka:  Mgr. Martina Klacek 
 
 3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta: 
        predsedu:   PaedDr. Veronika  Balážová 
                 členov:        Mgr. Dušana Denková 
                       Ing. Stella Víťazková 
    
                 člena – tajomníka: Lucia Zaťková     
 
 4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta: 
        predsedu:     Ing. Stella Víťazková 
        členov:        Mgr. Monika  Balážová  

Ing. Mária Biesová 
                         Ing. Juraj Krátky 

Bc. František Páleník 
                  Adriana Tatárová  

Ing. Rastislav Uhrovič 
                                                    

    člena- tajomníka:  Ing. Miloš Čerťaský 
 
 5. Komisia pre financie a ekonomiku: 
         predsedu:    Ing. Mária Biesová 
                 členov:         Ing. Dušan Berkeš 
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                         Mgr. Tomáš Fábry 
                         Ing. Martin Majerník 
    Mgr. Norbert Nagy 
     

Bc. František Páleník       
Ing. Rastislav Uhrovič 
Ing. Emil Vozár 
 

      člena - tajomníka:   Ing. Marcela Kretová 
 
 6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu: 
        predsedu:    Ing. Mária Biesová 
        členov:         Mgr. Monika Balážová 
                       Ing. Dušan Berkeš 
        Mgr. Gabriela Hajdoniová 

Ing. Stella Víťazková  
                                  

    člena - tajomníka:   Ing. Daniel Šály 
 

 7. Komisia pre sociálne veci a rodinu: 
                predsedu:   Mgr. Gabriela Hajdoniová 
                členov:        Ing. Mária Biesová 
    Mgr. Anna Líšková  

Stela Šeševičková 
                           
        člena - tajomníka:   Ing. Monika Minárová 
 
 8. Komisia pre školstvo a kultúru: 
        predsedu:   Mgr. Monika Balážová 
        členov:        PaedDr. Veronika Balážová 

Mgr. Gabriela Hajdoniová 
PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 

    Stela Šeševičková 
    Ing. Branislav Šťastný 

Adriana Tatárová    
                       Ing. Rastislav Uhrovič 
                        Ing. Stella Víťazková  
                        Mgr. Helena Žňavová 
     
       člena -  tajomníka:      Mgr. Adriána Giláňová 
 
 9. Komisia pre šport a mládež: 
                predsedu:    Mgr. Norbert Nagy 
                členov:                      Mgr. Marek Baláž 
    Mgr. Tomáš Fábry 

MUDr. Ladislav Kukolík 
Ing. Bc. Štefan Muha 

    Bc. František Páleník 
    Ing. Miroslav Rybársky 
    Ing. Branislav Šťastný 
    Ing. Rastislav Uhrovič 
     
               člena - tajomníka:    Ján Žiak 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
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za – 19 
Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Mgr. Norbert Nagy 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Ing. Peter Dubeň 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 12) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ  
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Správu podala Eva Vincentová. V písomnej podobe tvorí prílohu v materiáloch z dnešného 
zasadnutia. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali 
za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.    
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 93 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 10.12.2018.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

k bodu 13) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2019  
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
S úvodným slovom vystúpila Eva Vincentová. Návrh plánu kontrolnej činnosti je predložený 

v písomnej podobe, na základe uznesení MsZ je možné ho dopĺňať alebo meniť. Na prípadné otázky rada 
zodpovie.  

 
 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna 
pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 94 / 2018 
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Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2019. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 18 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 18 
 
za – 18 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

k bodu 14a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019-2021  
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Informáciu podala Eva Vincentová. Stanovisko je predložené v zmysle zákona. Návrh rozpočtu na 

rok 2019 odporúča schváliť a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021 vziať na vedomie. Nakoľko je správa 
predložená písomne, prípadné otázky rada zodpovie.  
 
 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna 
pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 95 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019-2021. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 18 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 18 
 
za – 18 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
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k bodu 14b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na rok y 2019 – 2021  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania   
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Správu predniesol Martin Majerník. Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 
2019 - 2021 sa predkladá podľa platných právnych noriem SR a to hlavne v zmysle zákona č.583/2004 o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. Podľa §9 zákona č.583/2004 a článku 9 ods.1 Ústavného 
zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj 
rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na 
bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti, čo v podstate prestavuje upravený rozpočet 
bežného rozpočtu roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
Mesto pri zostavení svojho rozpočtu vychádzalo z prognóz zverejnených Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky. Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2019 je predložený na schválenie v členení na 
úrovni hlavnej ekonomickej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry výdavkov 
mesta. Návrh rozpočtu na nasledujúce dva roky 2020 a 2021 majú informatívny charakter. Celkový 
rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 15 327 570 
eur. Z toho bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný na úrovni 14 526 570 eur na strane príjmov ako aj 
výdavkov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, schodok predstavuje sumu vo výške 291 000 
eur a je krytý príjmom z finančných operácií. Príjmové finančné operácie sú v sume 801 000 eur 
a výdavkové finančné operácie sú vo výške 510 000 eur. Ostatné údaje sú uvedené v predloženom 
materiáli.  

 
Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  

 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča materiál schváliť 
 
Ing. Peter Dubeň – nemali byť najskôr prerokované VZN kde budú schvaľované zmeny cien a až potom 
následne rozpočet na rok 2019?  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Martin Majerník.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.    
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 96 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
a) rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2019 v zmysle predloženého návrhu, ktorý predstavuje sumu 
15.327.570,- 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 roku 2019 v sume 801.000,- Eur. 

 

c) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 77.000,- Eur (slovom sedemdesiatsedem tisíc Eur) 
pre prijímateľa: MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. IČO: 36618357,sídlo: Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad 
Hronom 965 01, SR. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti športových klubov, pôsobiacich v MŠK 
Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. a to vo všetkých  kategóriách, na  realizáciu a materiálno - technické 
a  organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a 
ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť v roku 2019. 
  
d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3.000,- Eur (slovom tritisíc Eur) pre prijímateľa: 
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, právna forma: občianske združenie, IČO: 42304997, sídlo: 
Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom 965 01, SR. Registrácia: Register občianskych združení, vedený MV 
SR. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti cyklistického klubu a to vo všetkých  kategóriách, 
na  realizáciu a materiálno - technické a  organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom 
nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú 
činnosť v roku 2019. 
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e) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 63.300,- Eur (slovom šesťdesiattritisíc tristo Eur) 
pre prijímateľa: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. IČO: 47239140, sídlo: Partizánska 
154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti futbalového klubu, a to 
vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - administratívne 
zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, 
štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť v roku 2019. 
 
f) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 55.000 Eur (slovom päťdesiatpäť tisíc Eur) pre 
prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651 sídlo: Alexandra Dubčeka 
45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  financovanie prevádzkových nákladov areálu futbalového 
štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2019. 
 
g) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 165.000 Eur (slovom stošesťdesiatpäť tisíc Eur) 
pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651 sídlo: Alexandra 
Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  financovanie prevádzkových nákladov zimného 
štadióna  v Žiari nad Hronom v roku 2019. 
 
h) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30.000 Eur (slovom tridsaťtisíc Eur)  pre prijímateľa: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31609651, sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad 
Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  financovanie prevádzkových výdavkov Športovej haly  v roku 2019 
nachádzajúcej sa v športovo-rekreačnej zóne v Žiari nad Hronom. 
 
i) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 6.500,- Eur (slovom šesťtisícpäťsto Eur) pre 
prijímateľa: OZ ZAŽIAR, právna forma: občianske združenie, IČO: 45029971, sídlo: Ul. Š. Moysesa č.46, 
Žiar nad Hronom 965 01, SR. Registrácia: Register občianskych združení, vedený MV SR. Účel dotácie: 
financovanie prevádzkových výdavkov materského centra v roku 2019. 
 
b/ berie na vedomie 
 
Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2020 a 2021. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky Ing. Emil Vozár 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

k bodu 14c) Návrh rozpočtu MsKC na roky 2019-2021 
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, Phd., riaditeľka MsKC  
Vypracovala: PhDr. Michaela Pribilincová, Phd., riaditeľka MsKC 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informáciu podala Michaela Pribilincová. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný pričom 
celkové rozpočtové príjmy ako aj výdavky sú v objeme  583 663 eur. Tuzemské bežné granty v rámci 
verejnej správy z rozpočtu obce sú vo výške 414 600 eur. Je to na úrovni príspevku z r. 2018 len sú 
ponížené o sumu 4 680 eur, ktorú tvorí ošatné a dohody pre poslancov. Tieto výdavky bude už platiť  mesto. 
V uvedenej sume je zahrnutá už aj 10% valorizácia platov. Čo sa týka podujatí, snahou je zachovať 
dramaturgickú líniu ako v r. 2018. V I. polroku sa budú konať podujatia ako napríklad  Spievankovo, Divadlo 
s Adelou Banášovou, fašiangová veselica, Fragile s Queenom, SND, Miro Jaroš, Skoromájová veselica, 
radošínci so Sľukom, Lúčnica, Muzikál Kubo či Smejko a Tanculienka. Vďaka týmto komerčným akciám je 
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možné realizovať ďalšie akcie ako je Deň detí, Učiteľ roka, kultúrne leto, akcie v Svätokrížskom dome atď. 
Prípadné otázky rada zodpovie.   

 
 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – opýtal sa, či sa plánuje presťahovať do kaštieľa Galériu Júliusa Považana ako aj 
archeologickú expozíciu, a tiež v akom časovom horizonte a akým spôsobom budú tieto dve inštitúcie po 
presťahovaní rozpočtované  
 
PaedDr. Veronika Balážová – teší sa vyrovnanému rozpočtu MsKC na čele s pani riaditeľkou, centrum malo 
šťastnú ruku pri výbere podujatí aj umelcov, nakoľko podľa jej názoru za posledné 4 roky neboli podujatia, 
ktoré by boli prepadákové, želá MsKC aj naďalej šťastnú ruku pre výber podujatí 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 97 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
a/ schvaľuje 
 
Návrh rozpočtu MsKC na rok 2019.  
 
b/ berie na vedomie  
 
Návrh rozpočtu  MsKC na rok 2020-2021. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Anna Líšková 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Anna Líšková 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
k bodu 14d) Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
                     Mgr. Igor Rozenberg, PhD, MBA, konateľ a riaditeľ spoločnosti TS ZH spol. s r.o.  
                     Mgr. Martin Baláž, vedúci odboru, Kancelária primátora 
                    Ján Žiak, Kancelária primátora  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložil Martin Majerník. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 
2018 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a rieši finančné krytie nasledovných finančných výdavkov mesta:  
 
Bežné výdavky: 
- v podprograme rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie výdavkov o sumu 70.000 eur z toho: 30.000 
eur na bežný transfer pre TS na zabezpečenie verejného obstarávania dodávateľov na dokončenie 
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zimného štadióna a správnu réžiu a 40.000 eur na prevádzku futbalového štadióna, ktorá bude financovaná 
presunom rozpočtových prostriedkov z programu Športové aktivity v sume 23.500 eur a zvýšením 
rozpočtových príjmov z Výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. 

 
- v programe Športové aktivity - zvýšenie výdavkov na dotáciu pre FK Pohronie v sume 5.000 eur, ktorý 
potrebuje na dofinancovanie svojej činnosti v roku 2018 sumu 11 500 eur, z toho:  

- 2 500 eur na réžiu klubu 
- 2 000 eur na činnosť volejbalového klubu  
- 7 000 eur na dofinancovanie basketbalového družstva  

 
- v podprograme Riadenie projektov a investičných akcii – zvýšenie výdavkov v sume 67.000 eur - 
preklasifikovanie výdavkov – zazelenanie námestia z dôvodu zosúladenia so zákonom  
 
- v programe Komunikačné prostriedky – zvýšenie výdavkov o sumu 9.800 eur.  V r. 2017 predstavovali 
náklady na tlač Mestských novín sumu cca 5 000 eur. Nakoľko v r. 2018 došlo k zmene vydavateľa ako aj 
k zmene štruktúry novín, je potrebné dofinancovať túto sumu  

 
- v programe Školstvo - zvýšenie výdavkov o sumu 128.000 eur z dôvodu dofinancovania výdavkov na 
originálne kompetencie. 
 
Kapitálové výdavky - v programe Školstvo – zvýšenie o sumu 1.000 eur na vybavenie kuchyne v Materskej 
škole. Ďalšie dovybavenie škôl bolo riešené rozpočtovými zmenami v právomoci primátora mesta. 

 
Zvýšením bežných príjmov: 
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  - o sumu 186.300 eur 
- vlastné príjmy právnych subjektov škôl - o sumu 60.000 eur, ktoré sú poukázané späť do rozpočtu škôl  
 

Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča materiál schváliť 
 
MUDr. Ladislav Kukolík – má vedomosť, že si občania pozerajú priebeh zasadnutí zo záznamov a vnímajú 
ich tak, že je na nich slabá diskusia a materiály sú ľahko priechodné. Týmto im chce odkázať, že samotné 
zasadnutie a jeho program je predrokovávaný na neformálnom stretnutí poslancov, kde sa materiálmi 
podrobne zaoberajú a tak to bolo aj pri prerokovaní rozpočtu, ktorému sa venovali celý deň a preto už na 
zasadnutiach nie je taká diskusia. Je rád, že ekonomike mesta sa darí, čo vidieť aj na klesajúcej 
nezamestnanosti či stúpajúcich daniach fyzických osôb.  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 98 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
a) návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, ktorý predstavuje zvýšenie rozpočtu mesta pre rok 
2018 na strane celkových príjmov a výdavkov o sumu 246.300,- Eur. 
 
b) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 o sumu 11.500,- Eur (slovom 
jedenásťtisíc päťsto Eur) pre prijímateľa: MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. IČO: 36618357,sídlo: 
Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie: pokrytie právnych služieb, 
zabezpečenie podpory činnosti volejbalového a basketbalového klubu v kategórii dospelých, pôsobiacich 
v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o., na materiálno - technické zabezpečenie súťaží, na dopravu, 
štartovné, cestovné, poplatky do zväzov a rozhodcovskú činnosť. 
 
c) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 o sumu 5.000,- Eur (slovom päťtisíc 
Eur) pre prijímateľa: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. IČO: 47239140, sídlo: 
Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti 
futbalového klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno - 
administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, 
ubytovanie, štartovné, cestovné, a rozhodcovskú činnosť. 
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d) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 o sumu 40.000 Eur (slovom 
štyridsaťtisíc Eur) pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651 
sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  financovanie prevádzkových 
nákladov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom. 
 
e) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30.000 Eur (slovom tridsaťtisíc Eur) pre prijímateľa: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651, sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar 
nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  financovanie výdavkov na verejné obstarávanie dodávateľov na 
dokončenie zimného štadióna v Žiari nad Hronom a správnu réžiu. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Anna Líšková 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 19 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Anna Líšková 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

k bodu 14e) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom o miestnych daniach  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Janka Fekiačová, oddelenie daní a poplatkov  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložil Martin Majerník. Ide o schvaľovanie sadzieb hlavne daní z nehnuteľností na 
budúce zdaňovacie obdobie, t.j. rok 2019 ako aj ostatných sadzieb, ktorých správcom je mesto. Jedná sa 
o malú zmenu, ktorá sa týka viacmenej príloh tohto nariadenia, konkrétne ide o zaradenie sadzieb pre nový 
predaj tovarov a zároveň určenie sadzieb pre tento druh poplatku.  
 

Primátor mesta informáciu doplnil a následne otvoril k bodu rozpravu.  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 99 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Anna Líšková 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Dušan Berkeš  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  
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proti – 0 
zdržal sa – 2 

Mgr. Anna Líšková Ing. Juraj Krátky 

 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 14f) Všeobecne záväzné nariadenie 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  
Vypracovala: Žofia Bencová, oddelenie daní a poplatkov  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložil Martin Majerník. Textová časť je totožná s rokom 2018, upravuje sa len sadzba 
za zber a odvoz komunálneho odpadu ako aj  sadzba za zber a odvoz stavebného odpadu.  
 

Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Dušan Berkeš – opýtal sa, či je k dispozícii nejaký prepočet ako sa predmetné zvýšenie dotkne za rok 
jedného obyvateľa  
 
Ing. Peter Dubeň – roky malo naše mesto takmer najvyššiu cenu v rámci Slovenka čo sa týka zberu 
a odvozu odpadu, nesúhlasí s predmetným zvyšovaním cien 
 
Ing. Dušan Berkeš – faktická poznámka – v rámci Slovenska bude poplatok aj po zvýšení jedným z tých 
nižších, sú mestá kde je poplatok vo výške 100 eur/osoba/rok, naše mesto je stále v tej nižšej polohe. 
Vysoký podiel na náraste týchto cien majú hlavne legislatívne zmeny. Aj napriek tomu je naše mesto 
v separovaní v rámci Slovenska jedno z tých najlepších miest  
 
Ing. Mária Biesová – dôležitý je neustály vplyv mesta na občanov čo sa týka dôsledného separovania 
jednotlivých zložiek, pretože ak by sa dôsledne separovalo, zvyšovanie poplatku byť nemuselo, pretože 
poplatok sa týka len oblasti komunálneho odpadu  
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – poprosila zabezpečiť separačné nádoby aj pre štátne organizácie, ktoré 
prejavia záujem o separovanie  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – bolo by dobré zverejniť informáciu s rozpisom, čo patrí do jednotlivých separačných 
zložiek  
 
Ing. Stella Víťazková – poďakovala za zabezpečenie odvozu BRO zo stojísk aspoň 3x týždenne, požiadala 
vysvetliť, prečo § 4, body 2 a 3 riešia stavebný odpad  
 
PaedDr. Veronika Balážová – poprosila mesto, aby cez všetky dostupné média opäť prezentovalo veci 
týkajúce sa odpadov, a aby sa zorganizovali aj stretnutia s predsedami BS. Osobne je veľmi rada, že 
v rámci mesta pribudlo aj separovanie kuchynského odpadu 
 
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – dal do pozornosti, že finančné prostriedky zo zberu a odvozu 
komunálneho odpadu sú poukazované na účet mesta a následne sa v plnej výške transformujú spoločnosti 
TS ZH a.s. 
 
Ing. Branislav Šťastný – určite bude v budúcnosti potrebné čoraz viac separovať, naše mesto má výhodu 
v tom, že skládku má vo svojej blízkosti. Situácia je však taká, že sa na skládku vozí odpad aj z iných miest, 
takže sa rýchlo zapĺňa a je pravdepodobné, že o pár rokov bude odpad vyvážaný ďalej od mesta čo môže 
spôsobiť vážny problém  
 
Ing. Peter Dubeň – vyhlásil, že bude podporovať snahu mesta o objektivizáciu množstva zberu zmesového 
komunálneho dopadu a taktiež o stabilizáciu ceny za odvoz a zber zmesového komunálneho odpadu  
 
Ing. Dušan Berkeš – so starých skládok v Žiari nad Hronom funguje už len skládka nebezpečného odpadu 
SPO, skládka ktorú spoločnosť T+T odkúpila od SPO na ostatný odpad je už naplnená a bude zatvorená. 
Nová kazeta, ktorú vybudovala spoločnosť TS a.s je v prevádzke asi 2 mesiace, spĺňa všetky legislatívne 
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požiadavky aj do budúcna, takže cca 5 rokov bude odpad z mesta ešte vyvážaný a ukladaný na skládku 
v HO 
 
Ing. Branislav Šťastný – faktická poznámka – spomínaná kazeta môže byť pomerne rýchlo naplnená 
odpadom z iných miest keďže nebudú mať kam odpad voziť a už za rok to môže byť pre naše mesto 
problém  
 

Reakcia: Ing. Ivana Martincová, Mgr. Peter Antal. 
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 100 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie, o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Žiar nad Hronom. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Adriana Tatárová 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky Ing. Dušan Berkeš 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Anna Líšková 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 19 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Adriana Tatárová Ing. Dušan Berkeš Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Branislav Šťastný Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 3 

Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Anna Líšková 

 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 14g) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom – Trhový poriadok pre 
príležitostný trh – Žiarsky jarmok, ktorým sa mení VZN 9/2015 Trhový poriadok pre príležitostný trh 
– Žiarsky jarmok  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Ing. Zuzana Beliančinová, referent Odboru ekonomiky a financovania  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložil Martin Majerník. Ide o malú novelu nariadenia. Na podnet organizačného štábu 
ako aj na základe ich poznatkov je navrhnutá úprava prevádzkového a predajného času tak ako si to 
vyžaduje organizácia tohto podujatia. Konkrétne časy sú uvedené v predloženom materiáli.   
 

Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Pred hlasovaním primátor mesta ešte informoval, že p. poslanec Kukolík odišiel z návrhovej 

komisie aj zo zasadnutia z dôvodu rokovania zastupiteľstva VÚC, ktoré bude prerokovávať jeden dôležitý 
bod týkajúci sa získanej dotácie na rekonštrukciu budov Súkromnej strednej školy technickej v našom 
meste.  
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 101 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecné záväzné nariadenie – Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok, ktorým sa mení 
VZN 9/2015 Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Adriana Tatárová Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Dušan Berkeš Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Adriana Tatárová Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Dušan Berkeš Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 15) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. r. 
2017/2018 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad 
Hronom  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor  
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení z podkladov riaditeľov Š a ŠZ  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložila Adriana Giláňová. V úvode poďakovala poslancom za prácu a pomoc 
vynaloženú pre školstvo v meste. Predmetná správa sa predkladá v zmysle platnej legislatívy a je 
predložená už 15 rok. Obsahuje základné informácie o školách, o počte žiakov, o vedení škôl, materiálno-
technickom zabezpečení či rizikách. Na základe minuloročnej požiadavky poslancov je v malej miere 
upravená.  

 
Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  

 
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča schváliť správu 
 
Mgr. Norbert Nagy – pochvala p. Giláňovej ako aj riaditeľom škôl a školských zariadení. Školstvo v meste 
urobilo obrovský krok vpred, začína stúpať počet žiakov na školách a čo je veľmi pozitívne školy nesúťažia 
už medzi sebou ale začínajú súťažiť o žiakov so školami okolitých obcí.   
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 102 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom. 
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Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň  Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 16) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských 
zariadení v meste Žiar nad Hronom  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor  
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení z podkladov riaditeľov Š a ŠZ  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložila Adriana Giláňová. Je potrebné delegovať nových zástupcov zriaďovateľa 
v súvislosti s novými poslaneckými mandátmi. Delegujú sa 4 zástupcovia a to jeden zamestnanec mesta 
a 3 poslanci MsZ. 

 
Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  

 
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča schváliť materiál  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 103 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
a/ odvoláva 

 
Zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – rád škôl, školských 
zariadení  a Mestskej školskej rady - poslancov  mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom: 
 
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8     Anna Líšková 

Soňa Lukyová 
          Peter Sládeček   
       
Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2                  Rastislav Uhrovič 
         Stella Víťazková 
         Emil Vozár 
 
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH    Dušan Bosák   
                     Peter Dubeň 

Miroslav Rybársky 
 
Základná škola,  Jilemnického ul. č. 2     Veronika Balážová 
         Norbert Nagy 
         Miloš Slávik 
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Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej Jilemnického ul. č. 2 
         Monika Balážová 
         Mária Biesová 
         Stela Šeševičková 
          
Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17   Monika Balážová 
 
Mestská školská rada                                                                          Monika Balážová 
 
b/ deleguje 
 
Zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – rád škôl, školských 
zariadení  a Mestskej školskej rady - poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom: 
 
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8     Anna Líšková 

Gabriela Hajdoniová 
          Branislav Šťastný  
    
Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2                  Rastislav Uhrovič 
         Stella Víťazková 
         Emil Vozár 
 
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH    Adriana Tatárová  
         František Páleník 

Tomáš Fábry 
 
Základná škola,  Jilemnického ul. č. 2     Miroslav  Rybársky 
         Norbert Nagy 
         Veronika Balážová 
 
Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej Jilemnického ul. č. 2 
         Monika Balážová 
         Mária Biesová 
         Stela Šeševičková 
          
Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17   Monika Balážová 

 
Mestská školská rada                                                                          Monika Balážová 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň  Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté 
 

k bodu 17a) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN 
č. 12/2015 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor  
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení z podkladov riaditeľov Š a ŠZ  
________________________________________________________________________________________________________ 
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 Materiál predložila Adriana Giláňová. V tomto nariadení je na základe iniciatívy riaditeľov škôl 
navrhnutá zmena v § 3 odst. 2 týkajúca sa času zápisu a to najmä z dôvodu, že v pôvodnom čase zápisu 
prebieha aj testovanie deviatakov. Nový čas zápisu je navrhnutý na prvý aprílový pracovní deň v čase od 
9.00 hod. do 18,00 hod. 
 
 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča schváliť materiál  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 104 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 12/2015. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň  Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 17b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, 
zriadených na území mesta Žiar nad Hronom  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor  
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení z podkladov riaditeľov Š a ŠZ  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložila Adriana Giláňová. Predložené nariadenie sa nemení, preto je každý rok 
schvaľované v znení predchádzajúcich verzií. Sumy uvedené v prílohe VZN sú už schválené v rozpočte 
mesta na rok 2019, avšak školský zákon ich ukladá rozčleniť na jednotlivé položky tak ako je predložené z 
dôvodu, že mesto nie je na území mesta jediným zriaďovateľom.  
 

 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 

Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča schváliť materiál  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 105 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
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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, VZN č. 18/2015, 
VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň  Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 18b) Kanalizačný zberač – odpredaj  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor  
Vypracoval: Ing. Daniel Šály, vedúci Odboru životného prostredia  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Informáciu podal Daniel Šály. Mestské zastupiteľstvo prijalo dňa 26. apríla 2018 uznesenie č. 
24/2018, ktorým schvaľuje v súlade s §9, ods. 2, písm. a) a §9a, ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 
o majetku obcí zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku líniová vodná stavba Kanalizačný zberač 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za cenu 196 000 eur, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Následne poverilo primátora mesta prípravou zmluvy. Dňa 6.8. bola podpísaná zmluva o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy, z ktorej vyplynula povinnosť zriadiť geometrický plán a vyhlásiť pásma ochrany verejnej 
kanalizácie. Po splnení tejto povinnosti je na schválenie predložená konečná kúpna zmluva na prevod 
vyššie uvedeného vlastníctva.  
 
 Primátor informáciu doplnil a následne otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Emil Vozár – poďakovanie vedeniu mesta ako aj vedúcemu odboru za to, že sa mesto svojím 
spôsobom zbavilo budúcej investície do rekonštrukcie tejto vodnej stavby   
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 106 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V súlade s § 9, ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku: líniová vodná stavba Kanalizačný zberač (vrátane 
objektov a odľahčovacích komôr) z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
(celú kanalizačnú sieť ako aj ČOV vlastní Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica 
a kanalizačný zberač je vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom, ktoré bezodplatne odovzdalo do užívania 
StVPS, a. s. - prevádzkovateľovi celej ostatnej kanalizačnej siete) spoločnosti: 
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Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
so sídlom:  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:  36 056 006 
 
za cenu 196 000 € (slovom jednostodeväťdesiatšesťtisíc EUR)         
 
(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov).            
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Ing. Rastislav Uhrovič 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň  Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky  

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Anna Líšková Ing. Miroslav Rybársky  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 19) Interpelácie poslancov  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

PaedDr. Veronika Balážová – informovala sa na možnosť osadenia väčšej autobusovej búdky na zastávku 
pri nemocnici   
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
Ing. Stella Víťazková – požiadala o informáciu ohľadom projektu revitalizácia Pod Vršky 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová: 
- poďakovanie za masívnu rekonštrukciu ciest a chodníkov na území mesta 
- informovala sa, či je možné do zoznamu chodníkov zaradiť požiadavku na rekonštrukciu chodníka na ulici  
Cyrila a Metoda – smer od autobusovej zastávky k evanjelickému kostolu 
- bude sa pokračovať v realizácii prídlažbových – nízkonákladových chodníkov?  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
Ing. Peter Dubeň: 
- rekonštrukcia ulice Sládkovičova od nemocnice až po križovatku je veľmi kvalitná, zhotoviteľovi patrí 
pochvala. Problém však vidí vo vytvorení šikmého státia, ktoré zamedzuje obojsmernej plynulej premávke 
popri stojacich autobusoch a vytvára tým zápchu na križovatke pred nemocnicou. Požiadal odsledovať 
situáciu na tejto križovatke a dať stanovisko   
 
Mgr. Anna Líšková – faktická poznámka – autobusy by poniže nemocnice zo zákona vôbec nemali stáť ale 
tiež majú problém kde zastaviť, preto to treba riešiť aj s SAD 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Daniel Šály.   
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k bodu 20) Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia  
________________________________________________________________________________________________________ 

  
Branislav Mlynár: 
 
1/  upozornil na problematické parkovanie osobných motorových vozidiel na Ul. M. R, Štefánika v oblasti  
medzi bývalou reštauráciou Lux a predajňou Jednota. Často sa vyskytuje problém, že autá ktoré tam 
parkujú na chodníku spôsobujú pri opúšťaní parkovacieho miesta, aby sa im chodci na chodníku uhýbali, 
pretože nevychádzajú cúvaním ale prechádzajú po chodníku, čo považuje za neprijateľné. Bolo by vhodné 
vyznačiť na tomto úseku parkovacie miesta, aby parkovanie malo regulatív.  
 
2/ mesto vníma z pohľadu parkovania ako jedno veľké parkovisko, každá voľná plocha je využitá na 
parkovanie, pribudlo veľa parkovacích miest aj v rámci medziblokov, kde mohla byť plocha využitá skôr na 
zeleň prípadne ako miesto na hranie detí. Podľa jeho názoru stojí za zváženie, či má zmysel neustále 
povoľovať výstavbu ďalších parkovacích miest.  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár, Stela Šeševičková. 

 
k bodu 20a) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
                     Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF 
                     Ing. Ľubomír Polák, referent OEaF                  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 Martin Majerník v úvode upozornil na dve zmeny týkajúce sa predmetného bodu. Ide o zmenu 
v sume pri predaji pozemku pre p. Šályho a preloženie bodu č. 12 materiálu na najbližšie zasadnutie MsZ.  
 
 

k bodu 20a-1) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

- predaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa – p. Tužinský, Žarnovica  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 107 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
predaj nehnuteľného majetku – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Šášovské Podhradie, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, 
identifikovaného Geometrickým plánom č. 36636029-20/2018, vyhotoveným dňa 20.08.2018 
vyhotoviteľom Geodetické služby, s.r.o. so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, 
úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 26.10.2018 pod č. 460/18, a 
to: 

• novovytvorená CKN parcela č. 720/2 – zastavaná plocha o výmere 46 m2, odčlenená z pôvodnej CKN 
parcely č. 720, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 323 m2, zapísanej na liste 
vlastníctve č. 646, v podiele 1/1,  
 

za kúpnu cenu 7,70 €/m2, 

 
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  
p. Tužinský, bytom Žarnovica 

 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Plocha pozemku (pôvodne vo vlastníctve žiadateľa) bola súčasťou predmetu vyvlastnenia na základe 
rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. KSU BB-2011-313/441-1:OŠSS,My zo dňa 
16.03.2011 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v rámci stavby „R1 Žarnovica – Šášovské 
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Podhradie – II. etapa“, za kúpnu cenu 7,70 €/m2. Pozemok zároveň bezprostredne susedí s pozemkom 
CKN parcelou č. 721, zapísanou na liste vlastníctva č. 793, v k.ú. Šášovské Podhradie vo výlučnom 
vlastníctva žiadateľa. Na pozemkoch CKN parcele č. 721 a novovytvorenej CKN parcele č. 720/2 sa 
nachádza stavba „Spevnená plocha pri obratisku“ (t.j. parkovisko) vo vlastníctve žiadateľa.  
 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Zámer predať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 
tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 15.11.2018 do 30.11.2018. 
 

Vo veci predaja nehnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov). 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 10.12.2019  uznesenie stráca platnosť.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Bc. František Páleník Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy  

 
proti – 0 
zdržal sa – 1 

Ing. Peter Dubeň 

 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-2) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- bezodplatná zámena pozemkov – AreaServis, Žiar nad Hronom a Mesto Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 108 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
bezodplatnú zámenu nehnuteľného majetku – pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Žiar nad Hronom, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to: 

• CKN parcela č. 70 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 420 m2, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 3188 v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, v spoluvlastníckom podiele 
1/1, 

• CKN parcela č. 640/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 328 m2, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 1202 v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska, v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

 
vo výlučnom vlastníctve vlastníka: 
AreaServis, s.r.o. 

http://www.ziar.sk/
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so sídlom: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 46 576 444,  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21733/S  
 
za nehnuteľný majetok – pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar 
nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:  
 
1. identifikované Geometrickým plánom č. 36746436-016/2014, vyhotoveným REALITY SERVICE, s.r.o., 

so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 746 436, úradne overeným 
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 2. októbra 2014 pod č. 377/14, a to: 

• diel č. 1 o výmere 92 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1096/1, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 9 293 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 2 až č. 7) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 180/13 – ostatná plocha o výmere 2 930 m2),  

• diel č. 2 o výmere 268 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1115, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 9 020 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 1 a č. 3 až č. 7) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 180/13 – ostatná plocha o výmere 
2 930 m2), 

• diel č. 3 o výmere 315 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1117, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 5 661 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 1, č. 2, č. 4 až č. 7) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 180/13 – ostatná plocha o výmere 
2 930 m2), 

• diel č. 4 o výmere 1 365 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1093/1, vedenej ako ostatná 
plocha o celkovej výmere 1 412 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom 
č. 1 až č. 3 a č. 5 až č. 7) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 180/13 – ostatná plocha o výmere 
2 930 m2) 

• diel č. 5 o výmere 871 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1090/4, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 1 894 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 1 až č. 4, č. 6 a č. 7) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 180/13 – ostatná plocha o výmere 
2 930 m2), 

• diel č. 6 o výmere 13 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1090/4, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 1 894 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 1 až č. 5 a č. 7) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 180/13 – ostatná plocha o výmere 
2 930 m2), 

• diel č. 7 o výmere 6 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1090/4, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 1 894 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 1 až č. 6) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 180/13 – ostatná plocha o výmere 
2 930 m2), 

 
2. identifikované Geometrickým plánom č. 44562578-091/2018, vyhotoveným GEODESY SERVICE, 

s.r.o., so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným 
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 19.11.2018 pod č. 472/18, a to: 

• diel č. 1 o výmere 139 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1117, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 5 661 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára 
novovytvorenú CKN parcelu č. 180/15 – ostatná plocha o výmere 139 m2),  

• diel č. 2 o výmere 515 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1117, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 5 661 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára 
novovytvorenú CKN parcelu č. 180/16 – ostatná plocha o výmere 515 m2),  

• diel č. 3 o výmere 444 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1117, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 5 661 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 4 a č. 5) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 156/4 – zastavaná plocha o výmere 
2 164 m2), 

• diel č. 4 o výmere 1 362 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1115, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 9 020 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 3 a č. 5) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 156/4 – zastavaná plocha o výmere 
2 164 m2), 

• diel č. 5 o výmere 358 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1096/1, vedenej ako ostatná plocha 
o celkovej výmere 9 293 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom 
č. 3 a č. 4) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 156/4 – zastavaná plocha o výmere 
2 164 m2), 

 
vo výlučnom vlastníctve vlastníka: 



Zápisnica zo zasadnutia MsZ v Žiari nad Hronom  

konaného dňa 11.10.2018             Strana 32 z 47 

 

Mesto Žiar nad Hronom  
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125 
 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Mesto Žiar nad Hronom zámenou pozemkov získa do vlastníctva pozemky, ktorých časť je predmetom 
Nájomnej zmluvy č. 2034/2017, uzatvorenej dňa 13.06.2017 medzi Mestom Žiar nad Hronom ako 
Nájomcom 
 
a AreaServis, s.r.o. ako Prenajímateľom, za účelom vybudovania Cyklotrasy SNP – Priemyselný areál, Žiar 
nad Hronom.  
AreaServis, s.r.o. získa zámenou pozemky potrebné k zámeru jej podnikateľských aktivít.  
 
Zámer bezodplatnej zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 
tabuli a na webovom sídle mesta  www.ziar.sk v lehote od  20.11.2018 do 05.12.2018. 
 
Vo veci zámeny pozemkov sú splnené všetky zákonné podmienky.  
 
(zámena nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválená trojpätinovou 
väčšinou všetkých  poslancov) 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-3) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – HARMÓNIA, s.r.o., Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 109 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer predaja nehnuteľného majetku – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, 
identifikovaných Geometrickým plánom č. 36636029-40/2018, vyhotoveným spoločnosťou Geodetické 
služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným 
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 25.04.2018 pod č. 174/18, a to:  
odčlenených z pôvodnej EKN parcely č. 1073/4, vedenej ako ostatné plochy o celkovej výmere 279 m2, 
zapísanej na liste vlastníctve č. 794 v katastrálnom území Horné Opatovce, v podiele 1/1, a to: 

http://www.ziar.sk/
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• diel č. 4 o výmere 33 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 236/35 – ostatná plocha o výmere 
33 m2,  

• diel č. 5 o výmere 246 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 236/39 – ostatná plocha o výmere 
246 m2,  

 
za kúpnu cenu 9,68 €/m2, 

 
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  
HARMÓNIA, s.r.o.  
So sídlom: Priemyselná 554/37, 965 01  Žiar nad Hronom    
IČO: 36 003 271 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka 
č. 3564/S 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 236/2018 zo dňa 22.11.2018, 
vyhotoveným znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, na sumu 9,68 €/m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Uvedené pozemky bezprostredne susedia s pozemkami CKN parcelou č. 236/10, CKN parcelou č. 236/36 
až CKN parcelou č. 236/38, zapísané na LV č. 2737 v k.ú. Horné Opatovce vo výlučnom vlastníctve 
žiadateľa. Pozemky sú pre mesto nevyužiteľné.  
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Zámer predať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 
tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 22.11.2018 do 07.12.2018. 
 
Vo veci predaja nehnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov). 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 10.12.2019  uznesenie stráca platnosť.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-4) – Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem – Veolia Energia ZH  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 110 / 2018 

http://www.ziar.sk/
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Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem (spojené s vlastníctvom 
nehnuteľnosti), ktoré zodpovedá právu umiestnenia rozvodov centrálneho zásobovania tepla s jeho 
ochranným pásmom v rámci stavby „Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom“ /teplovodné 
rozvody na Ul. Pod Donátom, Ul. Štúrova, Ul. A. Štefanku, Ul. J. Kráľa/, na časti pozemkov nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1136 vo vlastníctve povinného z vecného bremena, v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to: 

• na CKN parcele č. 1149/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  5 941 m2,  
• na CKN parcele č. 1149/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  50 700 m2, 

(ďalej ako „Zaťažené pozemky“) 
 

v rozsahu nasledovných dielov: 

-  diel č. 2  o výmere 31 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 1149/4,  

- diel č. 3  o výmere 1 212 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, 

- diel č. 4  o výmere 137 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, 
vymedzených Geometrickým plánom č. 41051840-25/2018 na vyznačenie vecného bremena na priznanie 
práva uloženia inžinierskych sietí (teplovod s ochranným pásmom) na KN-C parc. č. 1149/2, 1149/4-5, 
1149/7-10, vyhotoveným IsGeo, Miroslav Podhora, Žiar nad Hronom, IČO: 41 051 840, úradne overeným 
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 22.10.2018 pod č. 436/18 (ďalej ako 
„Geometrický plán“). 
 
Právu vecného bremena Opraveného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného 
bremena: 

- strpieť na Zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne umiestnenie 
rozvodov centrálneho zásobovania tepla vrátane ich ochranného pásma,  

- umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemky 
zaťažené vecným bremenom za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, 
odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcie existujúcich rozvodov centrálneho 
zásobovania tepla. 

 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena: 
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., so sídlom A. Dubčeka 1513/55, 965 01  Žiar nad Hronom  
IČO: 36 042 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 
vložka č. 6531/S.   
 

Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 8 562,54 €, stanovenú Znaleckým posudkom 
č. 224/2018, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 26.10.2018. 
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 8 562,54 € 
(jednorazový poplatok) do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 10.12.2019 uznesenie stráca platnosť.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 
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k bodu 20a-5) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zámer bezodplatnej zámeny pozemkov – TS ZH spol. s r.o. a Mesto Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 111 / 2018 
 

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 nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, identifikovaných Geometrickým plánom č. 41051840-13/2018, vyhotoveným 
IsGeo - Miroslav Podhora, Žiar nad Hronom, IČO: 41 051 840, dňa 30.11.2018, a to: 

• diel č. 10 o výmere 30 m2, odčlenený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 11) vytvára CKN parcelu č. 1574/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2),  

• diel č. 12 o výmere 7 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 13, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17) vytvára CKN parcelu č. 1574/7 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 806 m2),  

• diel č. 13 o výmere 3 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 12, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17) vytvára CKN parcelu č. 1574/7 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 806 m2),  

• diel č. 26 o výmere 25 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31 a č. 32) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/91 – 
zastavaná plocha o výmere 2 590 m2),  

• diel č. 27 o výmere 12 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 26, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31 a č. 32) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/91 – 
zastavaná plocha o výmere 2 590 m2),  

• diel č. 28 o výmere 32 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 26, č. 27, č. 29, č. 30, č. 31 a č. 32) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/91 – 
zastavaná plocha o výmere 2 590 m2),  

• diel č. 34 o výmere 6 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, ktorý 
zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/93 – zastavaná plocha o výmere 6 m2,  

• diel č. 35 o výmere 4 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 36) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/94 – zastavaná plocha o výmere 9 m2), 

• diel č. 37 o výmere 7 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 38) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/95 – zastavaná plocha o výmere 9 m2), 

• diel č. 25 o výmere 83 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/21, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1 832 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 23 a č. 24) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/90 – zastavaná plocha o výmere 
1 135 m2), 

 
vo výlučnom vlastníctve vlastníka: 
Mesto Žiar nad Hronom  
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125 
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za nehnuteľný majetok – pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar 
nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, identifikovaných 
Geometrickým plánom č. 41051840-13/2018, vyhotoveným IsGeo - Miroslav Podhora, Žiar nad Hronom, 
IČO: 41 051 840, dňa 30.11.2018, v súlade s článkom IV. bod 1. písm. b) a článkom IX. bod 2. písm. e) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení, 
a to: 

• diel č. 2 o výmere 29 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/5, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 38 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 3 o výmere 11 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/6, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 67 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 4 o výmere 13 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/7, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 850 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 5 o výmere 9 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/7, vedenej ako zastavané plochy a 
nádvoria o celkovej výmere 850 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 6 o výmere 77 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/16, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 2 250 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 7 o výmere 59 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/16, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 2 250 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 8 o výmere 11 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/19, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 66 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

 
vo výlučnom vlastníctve vlastníka: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom A. Dubčeka 380/45, 965 
01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 2034/S 
 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Zámenou pozemkov dôjde k úprave, tzn. zosúladeniu vlastníckych vzťahov pozemkov a stavieb na nich 
postavených v areáli futbalového štadióna, v dôsledku rekonštrukcie futbalového štadióna, pričom 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., zámenou pozemkov získajú do vlastníctva časti 
pozemkov, ktoré sú priamo situované v oplotení futbalového štadióna vrátane časti pozemkov pod 
stavbami vo výlučnom vlastníctve spoločnosti ako aj pod časťou priľahlého parkoviska postaveného na 
pozemku novovytvorenej CKN 1574/90 v zmysle predmetného Geometrického plánu.  
Mesto Žiar nad Hronom zámenou pozemkov získa bezprostredne susediace pozemky, situované mimo 
oplotenia futbalového štadióna.   
 
(zámer zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou 
všetkých  poslancov) 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
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za – 16 
Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 
k bodu 20a-6) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- podnájom nehnuteľného majetku – Boris Murín, Hliník nad Hronom  
 
 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 112 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
podnájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:  
a) nebytový priestor  - hlavný bufet o výmere 130 m2 nachádzajúci sa na prízemí nehnuteľnosti - stavby  

so   súpisným číslom 229 označenej ako budova na kúpalisku, postavenej na CKN parcele č. 1524 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136, nachádzajúcej sa v areáli kúpaliska 
v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom  (ďalej len „hlavný bufet“), 

b) časť pozemku parc. č. 1528/1 o výmere 100 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom v areáli kúpaliska Parku Štefana Moysesa, vedenom na LV č. 1136 ako ostatné plochy, na 
ktorom je umiestnená letná terasa. 

 (ďalej ako „predmet podnájmu“) 
- Účel podnájmu: pohostinská činnosť a poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia spojená 

s predajom na priamu konzumáciu. 
 

- Cena za podnájom:  
a) za podnájom nebytového priestoru – hlavný bufet: 70 €/ m2/ rok,  
b) za podnájom pozemku pod letnou terasou: 2 €/m2/rok, 
pričom podnájomné bude uhrádzané za obdobie, v ktorom je plážové kúpalisko prevádzkované, 
a teda v ktorom je nehnuteľnosť užívaná (t.j. minimálne však za obdobie od 15.6 do 31.8. 
príslušného kalendárneho roka). 
Nájomca je oprávnený valorizovať výšku podnájomného podľa výšky miery inflácie meranej 
indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 
hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim, ak rozdiel vo výške ročného podnájomného 
ako celku po zvalorizovaní oproti podnájomnému z predchádzajúceho roku presiahne 3,50 € a to 
od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola oficiálne 
zverejnená výška miery inflácie. 
Cena nezahŕňa elektrickú energiu a vodu, ktorá bude fakturovaná podľa skutočnej spotreby. 
 

- Doba podnájmu: 10 rokov  
 
 Ďalšie podmienky zmluvy: 

- exkluzivita poskytovania služieb v zmysle účelu podnájmu, 
- otváracie hodiny letnej reštaurácie a letnej terasy musia byť minimálne v rozsahu otváracích hodín 

plážového kúpaliska, a to počas celej doby  prevádzky plážového kúpaliska , t.j. minimálne 
v období od 15.6. do 31.8. príslušného kalendárneho roka,  

- podnájomca nemôže predávať nápoje v letnej reštaurácii za neprimeranú cenu, pričom za 
neprimeranú cenu sa považuje cena, ktorá o 20% a viac presahuje cenu rovnakých alebo 
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porovnateľných nápojov predávaných v prevádzkach na území Mesta Žiar nad Hronom 
poskytujúcich pohostinskú činnosť.  

 
pre žiadateľa: 
Boris Murín 
Ľudovíta Štúra 529 
966 01 Hliník nad Hronom 
IČO: 45 293 023 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní 
služieb súvisiacich s občerstvením pre udržanie kvality a atraktívnosti plážového kúpaliska v Žiari nad 
Hornom. Zabezpečenie údržby a zhodnotenia predmetu podnájmu tak, aby tieto mohli byť riadne využívané 
pre poskytovanie čo možno najvyššej kvality služieb na náklady podnájomcu. 
 
Zámer podnájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 20.11.2018 do 04.12.2018. 
 
 (Podnájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou 
väčšinou všetkých  poslancov). 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Mgr. Gabriela Hajdoniová Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Ing. Emil Vozár Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Adriana Tatárová Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Mgr. Gabriela Hajdoniová Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň Ing. Emil Vozár Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Adriana Tatárová Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté 

 
k bodu 20a-7) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Súkromná obchodná akadémia, 
Žiar nad Hronom  
 

Materiál predložil Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 113 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:  
 
a) stavba – školská budova so súpisným číslom 1247, postavená na pozemku CKN parcela 

č. 1635/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 806 m2, 
b) časť stavby - kaštieľa so súpisným číslom 42, postavenej na pozemku CKN parcele č. 1638/1, v ktorej  
      je  umiestnená kuchyňa a jedáleň,  

(ďalej ako „predmet prenájmu“). 

http://www.ziar.sk/
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- Účel nájmu: príprava žiakov na výkon odborných činností, príprava žiakov na štúdium na vysokých 

školách, výchova a vzdelávanie mládeže, výkon podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti nájomcu 
 

- Cena nájmu: 1€/ za rok/ za celý predmet nájmu 
 

- Doba nájmu: určitá do 31.8.2019  
 
pre nájomcu: 
Súkromná obchodná akadémia 
SNP 16 
965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 37 998 218 
 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť kontinuitu vzdelávacieho 
procesu Súkromnej obchodnej akadémie  počas školského roku 2018/2019. 
 
Zámer podnájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 20.11.2018 do 04.12.2018. 
 
(Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov). 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-8) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Kúšová, Žiar nad Hronom  
 
Materiál predložil Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 

poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 114 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľného majetku – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to parcelu:  

• CKN č. 1520/5 o výmere 58 m2, vedenú na LV č. 1136, druh pozemku – Zastavaná plocha 
a nádvorie, v podiele 1/1, 

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

http://www.ziar.sk/
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pre žiadateľku do výlučného vlastníctva:  
p. Kúšová, bytom Žiar nad Hronom 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Pozemok je situovaný v oplotení záhrady (CKN parcela č. 1520/1), prislúchajúcej k rodinnému domu, vo 
výlučnom vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka pozemok dlhodobo užíva, riadne sa oň stará. Odkúpením 
pozemku nastane zosúladenie skutočného užívacieho stavu so stavom právnym.  
Žiadateľka je povinná zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.  
Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
v Žiari nad Hronom č. 79/2018, dňa 11.10.2018 a bol bol zverejnený od 23.11.2018 do 10.12.2018. 
 
Vo veci predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú splnené všetky zákonné 
podmienky.  
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 10.12.2019, uznesenie stráca platnosť.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-9) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Košta a manželka, Žiar nad Hronom  
 
Materiál predložil Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 

poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 115 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
nehnuteľného majetku – pozemkov novovytvorených parciel, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad 
Hronom identifikovaných Geometrickým plánom č. 36636029-107/2018, úradne overeným Okresným 
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod č. 396/18 dňa 21.09.2018, a to:  

• novovytvorená CKN č. 1401/13 o výmere 1 039 m2 (diel č. 1) – zastavaná plocha, odčlenený od 
pôvodnej EKN parcely č. 790/1 o celkovej výmere 7 164 m2, vedenej na LV č. 3327, druh pozemku 
– trvalý trávny porast, v k.ú. Žiar nad Hronom, a 

• novovytvorená CKN č. 1388/8 o výmere 384 m2 – zastavaná plocha, a to:  

• diel č. 2 o výmere 359 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 790/1 o celkovej výmere  
7 164 m2, vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – trvalý trávny porast, v k.ú. Žiar nad Hronom,  

• diel č. 3 o výmere 25 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 857/1 o celkovej výmere  
2 627 m2, vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Žiar nad Hronom,  
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za kúpnu cenu 9,86 €/m2, 
do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  
p. Košta a manželka, bytom Žiar nad Hronom 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 199/2018, vyhotoveným dňa 
19.09.2018 znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Štefanom Sviržovským, a to na sumu 9,86 €/m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Ide o pozemky, ktoré susedia s pozemkom manželov, využívajú ich ako prístupovú cestu k domu, dlhodobo 
ich užívajú a starajú sa o ne a v neposlednom rade ide o zosúladenie skutočného užívacieho stavu so 
stavom právnym.  
 
Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.  
 
Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
v Žiari nad Hronom č. 82/2018, dňa 11.10.2018 a bol zverejnený od 06.11.2018 do 21.11.2018. 
Vo veci predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú splnené všetky zákonné 
podmienky.  
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 07.12.2019, uznesenie stráca platnosť.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 14 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Bc. František Páleník Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Miroslav Rybársky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič  

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy  

 
proti – 0 
zdržal sa – 2 

Ing. Juraj Krátky Ing. Peter Dubeň 

 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-10) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- priamy predaj pozemku – p. Šály, Lutila  
 
Materiál predložil Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 

poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 116 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 

V súlade s § 9 ods. 2 písm. c), § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov priamy predaj nehnuteľného majetku v celosti, t.j. v podiele 1/1, a to pozemku 
– novovytvorenej CKN parcely č. 1916/10 – zastavaná plocha o výmere 149 m2, nachádzajúcej sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovanej Geometrickým plánom č. 36636029-79/2018, 
úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 17.07.2018 pod č. 298/18, 
a to:  
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• diel č. 1 o výmere 149 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 877/1 o výmere 40 289 m2, 
vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – Ostatná plocha, v katastrálnom území Žiar nad Hronom 
 

za kúpnu cenu 21,36 €/m2, 
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  
p. Šály, bytom Lutila 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 245/2018, vyhotoveným dňa 
01.11.2018 znalcom Ing. Miroslavom Hricom na sumu  2 243,94 €. 
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.  
Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom sídle mesta 
www.ziar.sk od 21.11.2018 do 06.12.2018 a v mestských novinách č. 24/2018. 
Vo veci predaja nehnuteľného majetku sú splnené všetky zákonné podmienky.  
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 10.12.2019, uznesenie stráca platnosť.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 12 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková 

Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

Bc. František Páleník Ing. Juraj Krátky Ing. Rastislav Uhrovič 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Ing. Stella Víťazková 

 
proti – 0 
 
zdržal sa – 4 

Ing. Peter Dubeň Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Norbert Nagy Mgr. Monika Balážová 

 
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-11) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zámer priameho predaja pozemku – p. Schmedler, Rakúsko  
 
Materiál predložil Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 

Ing. Peter Dubeň – nákresy sú dosť nejasné, požiadal o vysvetlenie, kde sa nachádza predmetný pozemok 
 
Reakcia: Ing. Martin Majerník.  
 
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 

hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 117 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 

V súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. c) a s § 9a ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 
35302551-120/2018, vyhotoveným Tibor Balogh – GEOTOP, Šoltésovej 734/56, 965 01 Žiar nad Hronom, 
IČO: 35302551, a to:  
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• novovytvorená CKN parcela č. 1149/191 o výmere 8 m2 – zastavaná plocha, odčlenená od 
pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha o výmere 50 700 m2, vedenej na LV č. 1136 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

 
pre žiadateľku do výlučného vlastníctva:  
p. Schmedler, bytom Rakúsko 
 
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, predloženého žiadateľkou, ktorý nemôže byť 
v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.  
 
Poznámka: Žiadateľka je povinná predložiť do 31.03.2019 znalecký posudok k požadovanému pozemku.   
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 7 

Ing. Stella Víťazková Ing. Mária Biesová Stela Šeševičková Ing. Miroslav Rybársky Adriana Tatárová 

Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Monika Balážová    

 
proti – 2 

Ing. Dušan Berkeš Ing. Peter Dubeň 

 
zdržal sa – 7 

Mgr. Tomáš Fábry Ing. Emil Vozár Ing. Juraj Krátky PaedDr. Veronika Balážová Bc. František Páleník 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy    

 
nehlasoval – 0 
 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

k bodu 20a-12) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem – 
PHARMACOPOLA, Žiar nad Hronom  

 
Materiál predložil Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 

poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 118 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného 
bremena in rem (spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti), ktoré bude zodpovedať právu umiestnenia 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky vrátane jej ochranného pásma v rámci stavby “PHARMACOPOLA – 
administratívna budova Žiar nad Hronom – Svätokrížske nám. č. 11“, na časti pozemku 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 3327 vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom ako Budúceho povinného z 
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to: 

• na EKN parcele č. 877/1 (časť o výmere cca 20 m2) – ostatná plocha o celkovej výmere 
40 289 m2 (ďalej ako „Zaťažený pozemok“) 

 
Právu vecného bremena Budúceho oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť 
Budúceho povinného z vecného bremena: 

a) strpieť na Zaťaženom pozemku umiestnenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky vrátane jej 
ochranného pásma,  
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b) umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup na Zaťažený pozemok pešo, autom, technickými 
zariadeniami za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, kontrolou, 
odstraňovaním porúch a havárií, vykonávaním opráv a rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky, respektíve preloženia alebo iných stavebných úprav tejto prípojky vrátane jej odstránenia 
v rámci predmetnej stavby. 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Budúceho oprávneného z vecného bremena: 
 
PHARMACOPOLA, s.r.o. 
IČO: 31 570 895, Sídlo: Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 
685/S 

 
Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený po uložení vodovodnej a kanalizačnej prípojky na 
dotknutom pozemku, a to porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu 
vecného bremena. Jeho vyhotovenie je  žiadateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady, a to v lehote do 
30 dní po realizácii stavby.  

 
Vecné bremeno sa bude zriaďovať odplatne na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie vecného 
bremena bude stanovená pri rozsahu vecného bremena do 50 m2 vrátane vo výške 300,- € jednorazovo 
a pri rozsahu vecného bremena nad 50 m2 bude odplata stanovená za cenu určenú znaleckým posudkom, 
ktorý v deň schválenia zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom nesmie byť starší 
ako 6 mesiacov, najmenej však 300,- € jednorazovo v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Žiar nad Hronom. Znalecký posudok je povinný zabezpečiť na vlastné náklady žiadateľ. 
 
Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena 
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 
Pozn.: V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 10.12.2019 uznesenie stráca 
platnosť. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20a-13) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- predaj bytu ako dôvod hodný osobitného zreteľa – p. Ciglanová, Žiar nad Hronom  
 
Materiál predložil Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 

poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 119 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
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Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 3037 a to:  
 
a) dvojizbový byt č. 12 na 7. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, nachádzajúci 

sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 6537/683947-tin,   
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1299 m2, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 6537/683947-tin  
 
do výlučného vlastníctva žiadateľa: 
 
za kúpnu cenu 37.341,06 € pre:  
p. Ciglanová, bytom Žiar nad Hronom 
 
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. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  03.05.2016 do 
28.05.2016. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté 

 

k bodu 20b) Prihláška „Región GRON“ 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor  
Vypracovala: Mgr. Peter Antal, primátor  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál predložil Mgr. Peter Antal. Región GRON je občianske združenie, ktorého cieľom je 
propagácia a podpora cestovného ruchu. Zatiaľ funguje v mestách Nová Baňa a Žarnovica a v ich okolitých 
obciach. Združenie požiadalo mesto Žiar nad Hronom o vstup do tohto občianskeho združenia, čím by sa 
rozšírilo územie jeho pôsobenia. Vstup do združenia by súviselo so zámerom mesta riešiť cestovný ruch 
v meste Žiar nad Hronom a to z pohľadu kúpy kaštieľa ale aj s prezentáciou mesta do budúcna. Dôvodom, 
že bolo naše mesto združením oslovené je aj skutočnosť vyjadrenia štátu, že bude v oblasti cestovného 
ruchu podporovať len tie organizácie, ktoré budú zastrešovať územie o určitej kapacite. Mesto malo záujem 
vstúpiť do združenia, ktoré by riešilo cestovný ruch, malo však dve možnosti. Buď riešiť smer Zvolen 
a Banská Bystrica alebo sa pridať k historickej oblasti Tekov, ktorá spadá pod predmetné OZ GRON. 
Snahou mesta Žiar nad Hronom bude aj to, aby do tohto OZ vstúpilo aj mesto Kremnica so svojím okolím. 
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Podľa jeho názoru je dôležité, aby naše mesto niekam patrilo ak má byť propagované v rámci širšieho 
regiónu. Vstup mesta do tohto občianskeho združenia už malo byť predmetom predchádzajúcich rokovaní 
MsZ, avšak z našej strany boli určité výhrady k poplatkom. Všetky obce a mestá doteraz platili sumu podľa 
počtu obyvateľov a to 1 eur, čo však vníma ako nie celkom spravodlivé. V predloženom materiáli je už 
zakomponovaná naša požiadavka a suma je upravená. Región sa bude snažiť aj o podporu  zo štátnych 
dotácií.  Následne otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Stella Víťazková – verí a podporuje snahu mesta rozvíjať cestovný ruch v našom meste, avšak OZ 
GRON je podľa nej smerované na oblasť Revišťské Podzámčie, Žarnovica a Nová Baňa. Chýba jej 
spojenie s Kremnicou a regiónmi, ktoré sú nášmu mestu bližšie. Náčrt finančných aktivít prezentuje skôr 
to, že naše mesto bude svojím vkladom podporovať aktivity iných oblastí. Tiež sa zaujímala, na akej 
profesionálnej úrovni OZ pracuje  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – v princípe to bola iniciatíva VÚC, ktorý si dal za cieľ rozvíjať cestovný ruch. Výška 
členského vkladu, ktorý sa vyzbiera bude len nejakou časťou príspevku, a v rovnakej výške prispeje 
združeniu aj štát. Otázne bolo, ktorým smerom sa mesto bude uberať, či sa prikloní k OZ GRON alebo 
k strednému Slovensku. Z historického hľadiska je mesto Žiar nad Hronom pričleňované k Žiarskej kotline, 
čo znamená, že by bolo lepšie sa orientovať smerom kde pôsobí OZ GRON 
 
Ing. Mária Biesová – postráda prítomnosť predstaviteľa alebo iného zástupcu OZ na dnešnom zasadnutí, 
ktorý by poskytol informáciu, ako združenie funguje, aké aktivity už realizovalo. Zaujímalo ju tiež, či bude 
mať mesto Žiar nad Hronom zástupcu v tomto združení  
 
Ing. Dušan Berkeš – faktická poznámka – bolo by vhodné vstúpiť do tohto združenia, mesto Žiar nad 
Hronom ako najväčší sídelný útvar má čo povedať do cestovného ruchu  
 
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – podpora názoru Ing. Biesovej, uvítal by prítomnosť predsedu OZ, 
ktorý by poslancom predstavil činnosť tohto OZ  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal.  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 120 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
1. schvaľuje 

 
a) členstvo mesta Žiar nad Hronom v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom „Región GRON“ 

so sídlom Námestie SNP 33,  966 81  Žarnovica, 
 
b) vloženie členského príspevku mesta 7.000,- € (slovom sedemtisíc eur) v zmysle stanov do oblastnej 

organizácie cestovného ruchu s názvom „REGIÓN GRON“ so sídlom Námestie SNP 33,  966 81  
Žarnovica, 

 
2.  súhlasí 
 
a)   so Stanovami oblastnej organizácie cestovného ruchu založenej podľa zákona číslo 91/2010 Z. z. 

o podpore cestovného ruchu, s názvom „Región GRON“ so sídlom  Námestie SNP 33, 966 81 
Žarnovica v predloženom znení, 

 
3.  poveruje 
 
a) primátora mesta Mgr. Petra Antala k podpisu prihlášky potrebnej pre vstup do oblastnej organizácie 

cestovného ruchu „Región GRON“ so sídlom Námestie SNP 33,  966 81  Žarnovica 
 
b) Mgr. Petra Antala k zastupovaniu mesta v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Región GRON“ so 

sídlom Námestie SNP 33,  966 81  Žarnovica s riadnym hlasovacím právom. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Juraj Krátky 
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Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Bc. František Páleník 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 12 

Ing. Mária Biesová Ing. Dušan Berkeš Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková Bc. František Páleník 

Ing. Emil Vozár Adriana Tatárová Mgr. Norbert Nagy Ing. Miroslav Rybársky Ing. Rastislav Uhrovič 

Mgr. Monika Balážová Mgr. Tomáš Fábry 
 

  

 
proti – 0 
zdržal sa – 4 

Ing. Peter Dubeň PaedDr. Veronika Balážová Ing. Juraj Krátky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

 
nehlasoval – 0 
   

Uznesenie bolo prijaté 

 Primátor mesta uviedol, že na nasledujúce zasadnutie MsZ bude prizvaný predseda OZ GRON. 
 
 

k bodu 21) Záver 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. Mgr. Peter Antal sa prítomným 
poďakoval za konštruktívne rokovanie a poprial všetkým pekné sviatky.  
 
Zapísala: L. Zaťková 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 15,00 hod. 
 
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  
zasadnutia (1 CD).  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
 

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

Mgr. Peter Antal                               Ing. Juraj Miškovič 
 primátor mesta                                   prednosta MsÚ 

    
 

                        overovatelia: 
 
 
..................................................                .................................................. 
        Ing. Branislav Šťastný                                           Stela Šeševičková 

I. overovateľ                                    II. overovateľ 
  


