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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 12. augusta 2020, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal  
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Mgr. Tomáš Fábry 
   Mgr. Gabriela Hajdoniová  
zapisovateľka:  Ivana Hlaváčová  
prítomní:  prezenčná listina 
                                                                                                 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva: 
 
k bodu 1) Otvorenie, voľba pracovných komisií  
Vykonal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol Mgr. Peter Antal, 

primátor mesta (ďalej aj ako „primátor). Konštatoval uznášaniaschopnosť zasadnutia s počtom prítomných 
poslancov 13.  
 
Program: 
 

Primátor mesta prečítal program rokovania, ktorý poslanci obdržali na pozvánke: 
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Návrh VZN - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
3. Obchodná verejná súťaž – reštaurácia 
4. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2020 
5. Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. 

Janského č.  8,  Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11,  Žiar nad Hronom 965 01“ 
6. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ 
7. Schválenie spolufinancovania projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“ 
8. Záver 

 
Prítomných vyzval na prednesenie návrhov na zmenu alebo doplnenie dnešného programu. Keďže 

zo strany prítomných neodznel žiadny návrh, primátor dal o prečítanom programe hlasovať: 

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Návrh VZN - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
3. Obchodná verejná súťaž – reštaurácia 
4. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2020 
5. Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. 

Janského č.  8,  Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11,  Žiar nad Hronom 965 01“ 
6. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ 
7. Schválenie spolufinancovania projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“ 
8. Záver 

  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 12 poslancov: 
Mgr. Gabriela Hajdoniová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Miroslav Rybársky, Bc.  František Páleník, Ing. Dušan Berkeš, Adriana Tatárová, 
Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Branislav Šťastný, Mgr. Anna Líšková 
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Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12 /Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Miroslav Rybársky,  Ing. Peter 
Dubeň, Bc. František Páleník,  Adriana Tatárová, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Mgr. Monika Balážová,  Ing. Branislav Šťastný, Mgr. 
Anna Líšková/ 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
 Na základe hlasovania bol program rokovania schválený. 

 
 
V ďalšej časti primátor predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  

 
1. návrhová komisia: Bc. František Páleník, Mgr. Monika Balážová, Adriana Tatárová. Nik z prítomných 
nepredniesol iný návrh.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 
Mgr. Monika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Adriana Tatárová, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. 
Anna Líšková, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Peter Dubeň, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Mgr. 
Gabriela Hajdoniová, Stela Šeševičková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 11 /Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Anna Líšková, Stela Šeševičková, Mgr. Tomáš Fábry Mgr. Gabriela 
Hajdoniová, Ing. Branislav Šťastný, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Peter Dubeň,  Ing. Stella Víťazková, Mgr. Norbert Nagy/ 
proti – 0  
zdržal sa – 3 /Bc. František Páleník, Mgr. Monika Balážová, Adriana Tatárová/  
nehlasoval – 0 
 
 

2. overovatelia zápisnice: Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová. Nik z prítomných nepredniesol iný 
návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 
Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Peter Dubeň, Stela Šeševičková, Adriana 
Tatárová, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Bc. František Páleník, Ing. Branislav Šťastný, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Stella Víťazková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 12 / Ing. Dušan Berkeš, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Mgr. Anna Líšková,  Mgr. Monika Balážová, MUDr. Ladislav 
Kukolík,  Adriana Tatárová, Mgr. Norbert Nagy,  Bc. František Páleník, Ing. Peter Dubeň,  Ing. Stella Víťazková, Ing. Branislav Šťastný 
proti – 0  
zdržal sa – 2 /Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová/  
nehlasoval – 0 
 
 

3. zapisovateľka: Ivana Hlaváčová. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 
Mgr. Tomáš Fábry, Bc. František Páleník, Stela Šeševičková, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Peter Dubeň, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana 
Tatárová, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Anna Líšková, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Stella Víťazková, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. 
Gabriela Hajdoniová, Ing. Branislav Šťastný 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14 /Stela Šeševičková, Ing. Peter Dubeň, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. 
Monika Balážová, Mgr. Anna Líšková, Bc. František Páleník, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Norbert Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. 
Gabriela Hajdoniová, Ing. Branislav Šťastný/ 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 
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k bodu 2) VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania 
Vypracovala: Ing. Marcela Kretová, referent Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Informáciu k predloženému materiálu podal Ing. Martin Majerník. Uviedol, že VZN upravuje 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Ide o zmenu, ktorá vyplynula na základe 
sťažností občanov na hluk, ktorý vychádza z prevádzok s letnými terasami, kde púšťajú reprodukovanú 
hudbu, čo ruší obyvateľov rodinných domov a bytových domov v blízkosti týchto prevádzok.  

 
Primátor otvoril k bodu rozpravu. 
 

Ing. Branislav Šťastný – návrh VZN istým spôsobom radikálne rieši ozvučenie exteriérového sedenia, ktoré 
sa zakazuje celoplošne, sú ľudia, ktorí majú radi hudbu v lete na terasách, preto dáva pozmeňujúci návrh, 
ktorý by aj túto skupinu ľudí neeliminoval a navrhuje v § 3 bod 7 zmeniť takým spôsobom, že by bola 
ponechaná živá hudba, ktorá by bola limitovaná časovým priestorom. Následne predložil poslanecký návrh 
v znení: „Ozvučenie exteriérového sedenia sa zakazuje celoplošne, okrem ozvučenia exteriérového 
sedenia výlučne živou hudbou a to len v mesiacoch máj až september v časoch medzi 17:00 hod. až 20:00 
hod.“ 
 
Mgr. Anna Líšková – predložený materiál neprešiel normotvornou komisiou, nakoľko pre krátkosť času 
komisia nezasadala, pripomienky podávala JUDr. Tužinská (výhrada k celoplošnému zákazu, navrhnuté 
len zníženie decibelov). 
 
MUDr. Ladislav Kukolík – doplnil, že poslanecký návrh p. poslanca Šťastného je spoločným návrhom tých 
poslancov, ktorí sa zúčastnili neformálneho stretnutia MsZ. Mrzí ho, že prevádzkovatelia, ktorých sa to 
dotýka, nevzniesli žiadnu pripomienku k návrhu VZN, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta 15 dní. 
Nemyslí si, že asi všetci prevádzkovatelia budú spokojní s týmto návrhom VZN, pokiaľ bude schválený, ale 
mali priestor sa aj vyjadriť príp. sa zúčastniť dnešného zasadnutia. Čas ukáže, ak sa VZN dnes schváli 
v tejto podobe, aká bude reakcia verejnosti. Ale je tu zodpovednosť mesta voči určitej skupine ľudí, ktorá 
nebola spokojná s niektorými prevádzkovateľmi. 
 
Ing. Stella Víťazková – zisťovala, či existuje možnosť, aby hudba hrala tam, kde to neovplyvňuje ľudí, ktorí 
bývajú v domoch a bytoch, ale toto možné nie je. Odkedy je poslankyňou za sídlisko Pod vršky, vždy sa 
rieši akákoľvek živá produkcia a nespokojnosť občanov tohto sídliska, najskôr to bola Paluba, kde sa 
museli zmeniť otváracie hodiny, teraz je to u Suseda. Myslí si, že podobný problém majú aj iné sídliská a je 
to fakt nepríjemné. A keď neexistuje možnosť rozdeliť to priestorovo tak, aby to nikomu nevadilo, je za 
pôvodný návrh VZN, ktoré mesto predkladá. Musí rešpektovať názory ľudí zo svojho obvodu a ľudia, ktorí 
tam bývajú si hudbu neprajú. Nespokojnosť je stále veľká a myslí si, že keď to zaviedlo mesto Banská 
Bystrica, asi malo podobný problém ako naše mesto. Máme stále možnosti, kde by sme mohli riešiť 
hudobnú produkciu (napr. pred MsKC, v parku, čo nie je v blízkosti domov). Podporuje teda pôvodný 
návrh, ktorý predkladá mesto. 
 
Ing. Dušan Berkeš – faktická poznámka – v ustanovení § 3 ods. 2 navrhol, aby sa prehodnotila aj 
minimálna vzdialenosť prevádzkarní v blízkosti bytových domov a podotkol, či by sa nedalo s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva prediskutovať akustické normy 
 
Mgr. Norbert Nagy - myslí si, že ruch k mestu patrí, chápe, že VZN  je reakcia na tie extrémne hlasné 
koncerty. Pre pár provokujúcich prevádzkovateľov vonkajších terás, ktorí rušia a poburujú ľudí v niektorých 
štvrtiach, sa idú trestať všetky terasy s vonkajším sedením. Osobne si myslí, že na vonkajšej terase, kde je 
hudobný podmaz, príp. sa pustí ozvučenie športového zápasu, to k tomu patrí. Chápe, že nemôžeme 
selektovať a mať individuálny prístup k jednotlivým prevádzkarom tých terás a podporuje návrh mesta 
celoplošného zákazu ozvučenia terás na nejaký čas, ale víta aj návrh p. poslanca Šťastného, že aspoň v 
letných mesiacoch máj až september na 3 hodiny, ak niektorí prevádzkari terás chcú zvýšiť návštevnosť a 
obrat a tento návrh podporí. Myslí si, že po určitom čase si k tomu poslanci opäť sadnú, určite budú 
pripomienky tých, ktorým bude obmedzená činnosť, po čase sa vrátia k tomu a možno sa nájde lepšie 
riešenie. Myslí si, že to čo navrhuje p. Šťastný v kontexte s návrhom, s ktorým prišlo vedenie mesta 
podporí. 
 
Stela Šeševičková – býva v obvode na námestí – MsKC robí množstvo podujatí a nachádzajú sa tam aj 
prevádzky s terasami. Ľudia, ktorí tam bývajú majú hluk nielen z terás, ale aj z produkcie MsKC. Súhlasí 
s tým, aby sa nejakým spôsobom regulovali decibely. Podporí pôvodný návrh mesta. 
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Ing. Stella Víťazková – faktická poznámka – opýtala sa, koľko je v meste terás, pretože niekoľkokrát 
odznelo, že pár terás, ktoré robia hluk a zaujímala sa, na ktorú terasu, kde hrala živá hudba sa nikto 
nesťažoval. 
 
Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka – zaujíma ho názor väčšiny ľudí v meste, na námestí nebol 
voľakedy žiadny život, žiadne terasy a je pre neho extrémom, že na terasách nebude hrať ani len podmaz, 
žiadny zvuk, lebo terasy sa idú zakázať všetky, aj tie slušné, ktoré ale vždy budú niekomu vadiť, presne tak 
ako športoviská a keď sa bude pár ľudí sťažovať, neboli by žiadne nové športoviská 
 
Ing. Branislav Šťastný – je tu názorová rôznosť, hľadajú sa kompromisy, aby sa maximálnemu počtu ľudí 
vyšlo v ústrety, preto dal návrh, ktorý je kompromisom, teda nezakázať hudobnú produkciu úplne, ale 
vymedziť časom, tiež je názoru, že žijeme v meste a jedná sa len o letné mesiace 
 
Bc. František Páleník – súhlasí s názorom p. poslanca Šťastného a navrhol, či by sa nedalo tento návrh 
VZN stiahnuť a prerobiť, nesúhlasí s tým, aby bol na terase pozeraný živý prenos bez zvuku, je názoru, že 
kvôli možno 3, 4 podnikateľom, ktorí nedodržiavajú stanovený čas a rušia nočný kľud majú trpieť ostatní 
podnikatelia 
 
Stela Šeševičková – faktická poznámka – pozeranie športového podujatia, či hrať živá hudba sa dá aj vo 
vnútri v priestoroch reštaurácie 
 
Ing. Stella Víťazková – faktická poznámka – nereprezentuje jednu sťažnosť, ani dvoch ľudí, to sú ľudia, 
ktorí spíšu petíciu a myslí si, že podobné maily chodia aj na mesto, a preto prišiel aj tento návrh VZN, na 
Pod vrškoch je to veľmi vyhrotené, veľmi obťažujúce. Zaujímala sa, ako je to na Hviezdoslavovej 
ulici. Nemyslí si, že by to znížilo návštevnosť terás, zdieľa názor p. poslankyne Šeševičkovej 
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – z pozície zamestnanca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
konkrétne z oddelenia hygieny, výživy, kde do právomoci patria práve letné terasy, všetky zariadenia 
spoločného stravovania a prevádzky tohto typu majú vydané Rozhodnutie do prevádzky na vnútorné 
priestory. Letné terasy sú väčšinou riešené ako záber verejného priestranstva, čiže majú zmluvný vzťah 
s mestom. RÚVZ neriešil hudobnú produkciu, tie prevádzky, ktoré majú zmeraný hluk môžu mať vo 
vnútorných priestoroch hudobnú produkciu. Na vnútorné aj vonkajšie priestory sa robí objektivizácia 
merania hluku pod oknami najbližšieho bytového domu a vie sa to regulovať tým, že nesmú prekročiť 
povolené limity hluku.  
Nemalo by sa to zakázať všetkým, jedná sa o prevádzky s letnými terasami v bytových domoch. Prečo to 
nemôže byť rozdelené na terasy, ktoré nie sú v bytových domoch alebo v blízkosti bytových domov 
a nemohla by tam hrať jemná hudba. Je rozdiel, ak je prevádzka rovno pod oknami bytového domu. Ak by 
to nebolo možné rozdeliť, tak to bude musieť byť zakázané celoplošne, ale bola by za to, keby sa našiel 
nejaký model, kde je to možné, aby netrpeli všetci za to, že niektorí prevádzkovatelia prekračujú povolené 
limity a tam je potrebné ich sankcionovať. 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Mgr. Gabiela Hajdoniová – faktická poznámka – uviedla, že podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva 
549/2007 – prevádzkovateľ zdroja hluku je povinný preukázať, že neprekračuje najvyššie povolené limity 
decibelov pre deň, večer a noc. Ak niekto by chcel mať hudobnú produkciu aj v uzavretých priestoroch, 
musí mať zmeraný hluk. Je mnoho prevádzok, ktoré nie sú v právnom stave a majú hudobnú produkciu vo 
vnútorných priestoroch a prekračujú povolené limity. A ak by sa našiel nejaký optimálny model aj na letné 
terasy, že by tam mohla byť jemná hudba a nikoho by to nerušilo, aby sme netrestali ostatných kvôli 5 
prevádzkam, ktoré to porušujú. 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Ing. Stella Víťazková – faktická poznámka – v skutočnosti to znamená, že na terasy, ktoré nemajú 
hudobnú produkciu, nie sú sťažnosti a na terasy, na ktorých bývajú hudobné produkcie sa ľudia sťažujú. 
A keď sa sťažujú, tak sa nepodpíšu pod sťažnosť, lebo sa boja majiteľa, že im niečo spraví. Podobná 
sťažnosť sa už riešila aj pred dvomi rokmi na Pod vrškoch. 
Zrekapitulovala, že z diskusie vysvitlo, že terasy, ktoré hudbu nemajú žijú, sú v pohode pre občanov 
a terasy, na ktorých je živá hudba a keďže 90 % je ich pri domoch alebo priamo v domoch  vždy obťažujú 
nejaké množstvo obyvateľov 
 
Mgr. Monika Balážová -  na Etape sa tiež ľudia sťažujú, kontrolovať chodí aj MsP, myslí si, že ľudia sa 
budú sťažovať stále, treba zvážiť, či je lepšie pre ľudí pozmeňujúci návrh alebo predkladané VZN  
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 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. 78 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Pozmeňujúci návrh poslanca MsZ Ing. Branislava Šťastného k bodu programu č. 1 rokovania Mestského 
zastupiteľstva Mesta Žiar nad Hronom, k návrhu „Všeobecné záväzné nariadenie o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb“ v § 3 ods. 7 návrhu VZN nasledovne: „Ozvučenie 
exteriérového sedenia sa zakazuje celoplošne, okrem ozvučenia exteriérového sedenia výlučne živou 
hudbou a to len v mesiacoch máj až september v časoch medzi 17:00 hod. až 20:00 hod.“ 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov: 
Mgr. Norbert Nagy,  Mgr. Anna Líšková, Mgr. Monika Balážová, Stela Šeševičková, Ing. Dušan Berkeš,  Ing. Branislav Šťastný, Ing. 
Miroslav Rybársky, Ing. Peter Dubeň, Ing. Stella Víťazková, MUDr. Ladislav Kukolík, Bc. František Páleník,  Adriana Tatárová,  Mgr. 
Gabriela Hajdoniová 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov -19 
prítomní – 13 
 
za - 8 / Mgr. Norbert Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, Bc. František Páleník, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Anna 
Líšková, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová / 
proti – 2 / Ing. Stella Víťazková, Stela Šeševičková / 
zdržal sa – 3 / Mgr. Monika Balážová, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Gabriela Hajdoniová / 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 79 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
,, Všeobecné záväzné nariadenie  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb “. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov: 
Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Monika Balážová, Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Miroslav 
Rybársky, Mgr. Anna Líšková, Adriana Tatárová, Ing. Dušan Berkeš, Bc. František Páleník, Stela Šeševičková, Ing. Stella Víťazková, 
MUDr. Ladislav Kukolík 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
za – 7 / Mgr. Norbert Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Stella Víťazková, Ing. Dušan Berkeš,  Stela Šeševičková, Mgr. Monika 
Balážová, Mgr. Anna Líšková / 
proti – 1 /  Ing. Branislav Šťastný / 
zdržal sa – 5 / Ing. Peter Dubeň, Bc. František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová / 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 

k bodu 3) Obchodná verejná súťaž - reštaurácia 
Predkladá – písomne: Ing Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania 
Vypracovala: Ing. Miroslava Paulíková, referent Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 K predloženému materiálu podal informáciu vedúci odboru ekonomiky a financovania Ing. Martin 
Majerník. Informoval, že na predchádzajúcom rokovaní MsZ bol predložený a schválený zámer prenájmu 
nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v stavbe-administratívna budova MsÚ verejnou obchodnou 
súťažou, ale v stanovenom termíne nebol predložený žiadny návrh. V zmysle § 9a ods. 5 a 9 zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec nemôže prenajať svoj majetok priamym 
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prenájmom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa Vyhlášky č.492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku presiahne 40 000 eur. Ďalej informoval, že podmienky verejnej obchodnej 
súťaže ostávajú nezmenené, mení sa len termín na predkladanie ponúk, termín uzávierky a vyhodnotenia 
verejnej súťaže.  

 
Primátor 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. 80 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a) schvaľuje 
 
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a)  a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v stavbe – 
administratívna budova MsU so súpisným číslom 439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 – 
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom 
území Žiari nad Hronom na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, a to: 
 

Nebytový priestor Umiestnenie Výmera   Minimálna 
ročná sadzba 
nájmu za 1 m2 

Minimálne 
nájomné/rok 

2 kancelárie 1.NP 15,81 m2 62,00 € 980,22 € 

Reštaurácia 1.NP 78,80 m2 90,00 €     7 092,00 € 

Kuchyňa, sklady  1.NP 126,23 m2 29,00 € 3 660,67 € 

SPOLU  220,84 m2  11 732,89 € 

 
 
nasledovným spôsobom: 
verejná obchodná súťaž v zmysle § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
 
b) schvaľuje: 
v zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:  
 
Identifikácia vyhlasovateľa: 
Názov:   Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo:     Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpené:  Mgr. Peter Antal, primátor 
IČO:   00 321 125 
DIČ:   2021339463   
Bank. spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu:  SK 87 0200 0000 0000 1462 1422 
 
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
Meno:  Ing. Miroslava Paulíková 
Tel. číslo: 045/678 71 32 
E-mail:  miroslava.paulikova@ziar.sk 
 
 
Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe – 
Administratívna budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.619 m2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 
Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom – 
katastrálny odbor, pre Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad 
Hronom a to nebytové priestory: 

 

mailto:miroslava.paulikova@ziar.sk
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Nebytový priestor Umiestnenie Výmera   Minimálna 

ročná sadzba 

nájmu za 1 m2 

Minimálne 

nájomné/rok 

2 kancelárie 1.NP 15,81 m2 62,00 € 980,22 € 

Reštaurácia 1.NP 78,80 m2 90,00 €     7 092,00 € 

Kuchyňa, sklady  1.NP 126,23 m2 29,00 € 3 660,67 € 

SPOLU  220,84 m2  11 732,89 € 

 

      (ďalej aj ako „nebytové priestory“) 

 

                       Nebytové priestory nie sú zariadené  (pozn. súčasné zariadenie a vybavenie nebytových priestorov nie je 
súčasťou predmetu nájmu).  
 

Pôdorys nebytových priestorov:  

- 1. nadzemné poschodie – príloha č. 1 
 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:  

 

1. Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie zmluvy o nájme  v zmysle zákona číslo 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí byť 
datovaný a spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach 
riadne a vlastnoručne podpísaných navrhovateľom. Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme 
nebytových priestorov tvorí prílohu č. 3 súťažných podmienok. Navrhovateľ je povinný spracovať 
súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore 
sú záväzné a nemenné. Navrhovateľ je povinný doplniť údaje návrhu nájomnej zmluvy v priloženom 
vzore a to:  

 

a)  presné označenie navrhovateľa:  

 ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresu 
sídla, IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu, označenie bankového spojenia, z ktorého 
bude poukazované  nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

 ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 
podnikania, označenie registra a číslo zápisu, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z 
ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

 ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné 
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu, 
e-mail.  

 

b) návrh výšky nájomného za predmet nájmu /výška nájmu/ rozpísaný nasledovne:  

Nebytový priestor Umiestnenie Výmera   Ročná sadzba 

nájmu za 1 m2 

Nájomné/rok 

2 kancelárie 1.NP 15,81 m2 € € 

Reštaurácia 1.NP 78,80 m2 €                    € 

Kuchyňa, sklady  1.NP 126,23 m2 € € 

SPOLU  220,84 m2  € 

 

           Výška mesačného nájomného: ............................€. 

 

Ponuka nájomného v mene Euro musí byť najmenej vo výške stanovenej Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v platnom znení (minimálna výška nájomného je 
uvedená v tabuľke v časti predmetu obchodnej verejnej súťaže).  
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2. Účel nájmu: prevádzkovanie reštaurácie (činnosti reštaurácií a pohostinstiev, pohostinská činnosť), 
pričom prevádzková doba sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žiar nad Hronom č. 
11/2009 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení VZN č. 6/2013.  
 

3. Doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace.  
 

4. Účastnícky poplatok vo výške 50,- EUR uhradený na účet mesta Žiar nad Hronom IBAN SK 87 0200 
0000 0000 1462 1422. Účastnícky poplatok musí byť uhradený najneskôr v deň podania návrhu do 
obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ uvedie pri prevode účastníckeho poplatku variabilný symbol 
888 a do poľa „poznámka“ svoje obchodné meno s dodatkom „účastnícky poplatok do obchodnej 
verejnej súťaže“. Účastnícky poplatok je nenávratný. 
 

5. Záloha na nájom vo výške 7.000,- EUR uhradená na účet mesta Žiar nad Hronom IBAN SK 69 0200 
0000 0020 3305 2551 najneskôr ku dňu ukončenia verejnej obchodnej súťaže. Navrhovateľ uvedie pri 
prevode zálohy na nájom variabilný symbol 999 a do poľa „poznámka“ svoje obchodné meno 
s dodatkom „záloha na nájom do obchodnej verejnej súťaže“. Záloha na nájom sa vracia neúspešným 
navrhovateľom najneskôr do 15 pracovných dní od zasadnutia komisie, na ktorej bol vybraný víťazný 
súťažný návrh. Časť zloženej zálohy vo výške 3-násobu výšky  mesačného nájomného za prenájom 
nebytových priestorov v prípade víťazného navrhovateľa sa započíta ako zábezpeka v zmysle Čl. IV 
bod 9 Zmluvy o nájme nebytových priestorov, zvyšná časť zloženej zálohy sa započíta na úhradu 
nájomného za prenájom nebytových priestorov a platieb za služby spojené s užívaním predmetu 
nájmu.  

 

6. Zúčastniť sa obchodnej verejnej súťaže je navrhovateľ spôsobilý len v prípade, ak prevádzkoval 
reštauračné zariadenie, t.j. poskytoval pohostinskú činnosť a/alebo činnosť reštaurácií a pohostinstiev 
súvisle po dobu najmenej päť rokov počas posledných siedmych rokov, ku dňu vyhlásenia tejto 
obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ preukáže splnenie podmienky podľa tohto bodu čestným 
vyhlásením, kde uvedie označenie prevádzky, adresu prevádzky, obdobie prevádzkovania prevádzky 
(napr. január 2014 – december 2019), druh prevádzky, resp. činnosti podľa živnosti (napr. pohostinská 
činnosť, výdajňa stravy, prevádzka rýchleho občerstvenia a pod.). Navrhovateľ je na požiadanie 
povinný preukázať skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení podľa tohto bodu. 
 

7. Prílohou súťažného návrhu musí byť čestné vyhlásenie navrhovateľa, že je schopný vybaviť predmet 
obchodnej verejnej súťaže gastro technikou, zariadením priestoru kuchyne a zariadením priestoru 
reštaurácie, súčasťou ktorého musí byť uvedený aj rozpis gastro techniky, zariadenia priestoru 
kuchyne /napr. konvektomaty, sporáky, rúry, panvice, kuchynské roboty, gastro zariadenia na výdaj a 
prepravu jedál - výdajné vozíky, vitríny, varnice, termoporty, špeciálne jedálenské podnosy, 
gastronádoby, profesionálne gastro umývačky skla a riadu, kávovary, fritézy, grily kontaktné, grily na 
kurčatá, salamandre, smažiace dosky, strúhače zeleniny, mixéry, mlynčeky na mäso, kutre, škrabky 
zemiakov, vybavenie pizzerii - pizza pece, hnetače cesta, chladiace stoly , chladiace gastronomické 
zariadenia, nerezový gastro nábytok, nerez hrnce, riady a inventár gastronómie/ a zariadenia priestoru 
reštaurácie /nábytok/, ktorým bude zo strany navrhovateľa vybavený predmet obchodnej verejnej 
súťaže  /príloha č. 2  súťažných podmienok/. 

 

8. Podmienkou  je uviesť reštauráciu do prevádzky do 30-tich dní odo dňa účinnosti Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov. 
 

9. Navrhovateľ  môže predložiť najviac jeden súťažný návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú 
všetky zo súťaže vylúčené.  
 

10. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo 
súťaže vylúčený. 
 

11. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie  
návrhov. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možné dodatočne opraviť aj po 
uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 
 

12. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh :  
a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,  
b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,  
c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.   
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13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo: 

 odmietnuť všetky predložené návrhy,  

 predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.  
Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Mestského zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené 
podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a 
prostriedkami tak ako bola vyhlásená. 

 
14. Obhliadku nehnuteľnosti môžu záujemcovia vykonať po dohode s povereným zamestnancom  MsÚ 

v Žiari nad Hronom /Ing. Paulíková, 045/678 71 32/ v pracovných dňoch  v čase od 7,30 hod. do  15,30 
hod. 
 

15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu 
nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol úspešný. 

 
16. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný až do uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v súlade s vyhlásenou obchodnou verejnou súťažou. 
 

Miesto a lehota predkladania návrhov:   
 

1. Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná 
súťaž – Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu: 

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.  
           

2. Pri  osobnom  doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to 
v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.  

 
3. Lehota na predkladanie ponúk:  od 14.08.2020 do 24.08.2020 do 12,00 hod. V tejto lehote musia  

byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.               
 

4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3. tohto písmena bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená. 
 

Časový plán súťaže : 
1. Vyhlásenie súťaže: 14.08.2020 
2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 24.08.2020 
3. Vyhodnotenie súťažných návrhov : vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční komisia. 

Komisia najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže vyberie najvhodnejší návrh.  
 
Členovia komisie: 

 Ing Mária Biesová – predseda  

 MUDr. Ladislav Kukolík – člen  

 Mgr. Norbert Nagy – člen 

 Ing. Peter Dubeň – člen 

 Ing. Miroslav Rybársky – člen 

 Stela Šeševičková - člen 

 Právny zástupca Mesta Žiar nad Hronom 

 Ing. Martin Majerník – člen 

 Ing. Juraj Miškovič – člen 

 

Zapisovateľka:  

 Ing. Miroslava Paulíková 
 

4. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Vyhodnotenie 
verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom a zároveň bude 
zverejnený v médiách úspešný navrhovateľ. 

 

Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov: 

 

1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nájmu predložená navrhovateľom. 
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2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude 
priradené poradie č.1.  Ďalším ponukám bude priradené číslo podľa poradia. Za najvhodnejší návrh 
bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom 
a ktorého cenová ponuka /výška nájmu/ bude najvyššia. V prípade rovnakej cenovej ponuky  
rozhodne skorší termín podania návrhu. 

3. Úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s 
oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 
uzatvorená do 10 dní od oznámenia výsledkov súťaže. 

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

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov: 
Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Monika Balážová, Adriana Tatárová, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, Mgr. 
Anna Líšková, Ing. Branislav Šťastný,  Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Bc. 
František Páleník   

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
za – 13  / Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Dušan Berkeš  Mgr. Monika Balážová, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, MUDr. Ladislav 
Kukolík,  Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Stella Víťazková, Bc. František Páleník, Adriana Tatárová, Mgr. Anna 
Líšková, Mgr. Gabriela Hajdoniová / 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

k bodu 4) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 
 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
O návrhu na III. zmenu rozpočtu informoval vedúci odboru ekonomiky a financovania Ing. Martin 

Majerník. Navrhnutá zmena rozpočtu rieši finančné krytie materiálno-technických výdavkov súvisiacich 
s organizovaním cyklistických pretekov Okolo Slovenska v etapovom meste Žiar nad Hronom. 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov v programe Športové aktivity bude finančne kryté presunom 
prostriedkov z programu Kultúra v sume 10.000,00 Eur, ktorá bude poskytnutá formou dotácie pre 
Slovenský zväz cyklistiky. 

 
Primátor otvoril k bodu rozpravu.  
 

MUDr. Ladislav Kukolík – víta a podporuje tento návrh a myslí si, že je to ocenenie nášho mesta za 
výsledky, ktoré mesto dosiahlo za organizovanie medzinárodných majstrovstiev Českej a Slovenskej 
republiky, teší sa, že 18.9. si pozrie dojazd z Banskej Bystrice do Žiaru nad Hronom ako 3. etapu 
medzinárodných cyklistických pretekov a myslí si, že aj občania nášho mesta privítajú túto akciu. 

 
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. 81 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
a) III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 v zmysle predloženého návrhu. 
 
b) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 10.000,- Eur (slovom desať tisíc Eur) pre 
prijímateľa: IČO:00684112,  Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 831 04 Bratislava.  
Účel dotácie: finančné krytie materiálno technických výdavkov súvisiacich s organizovaním pretekov Okolo 
Slovenska v etapovom meste Žiar nad Hronom. 
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Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 
Mgr. Gabriela Hajdoniová , Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Norbert Nagy,  Mgr. Anna Líšková, Stela Šeševičková, 
Ing. Peter Dubeň, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Adriana Tatárová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. 
Monika Balážová, Bc. František Páleník 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14 / Ing. Miroslav Rybársky, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Norbert Nagy, Stela Šeševičková,  Bc. František 
Páleník, Ing. Branislav Šťastný, Adriana Tatárová,  Mgr. Monika Balážová, Ing. Stella Víťazková,  Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Anna 
Líšková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Gabriela Hajdoniová / 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 5) Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, 
Ul. Dr. Janského č. 8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom 965 01“ 
 
Predkladá – písomne: Ing. Miloš Čerťaský, projektový manažér  
Vypracovali: Ing. Miloš Čerťaský, projektový manažér 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 K predloženému materiálu podal informáciu Ing. Miloš Čerťaský. Uviedol, že mesto Žiar nad 
Hronom sa uchádza o nenávratný finančný príspevok zameraný na rekonštrukciu predškolských zariadení 
s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 
Podmienkou poskytnutia príspevku je podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu vo 
výške min. 5%. Jedná sa o projekt „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8, 
Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom, 965 01“. 
 
 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. 82 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
 

 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. 
Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa  č. 11, Žiar nad Hronom   965 01“ realizovaného 
v rámci   Výzvy   na   predkladanie   žiadostí   o   nenávratný   finančný príspevok:  

 
 operačný program: Ľudské zdroje  
 prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít  
 investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 
 špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti 

v ranom detstve  
 kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2 
 žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom 

 

 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu mesta 
Žiar nad Hronom vo výške 6.438,19 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 128.763,73 Eur.  
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 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, 
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 
Stela Šeševičková, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Víťazková, Ing. Miroslav Rybársky,  Mgr. Norbert Nagy,  
Adriana Tatárová, Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Peter Dubeň,  Mgr. Gabriela Hajdoniová,  
Bc. František Páleník, Mgr. Monika Balážová 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14 / Ing. Stella Víťazková, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Tomáš Fábry, Stela Šeševičková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Dušan 
Berkeš,  MUDr. Ladislav Kukolík, Adriana Tatárová,  Ing. Peter Dubeň, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Monika 
Balážová, Ing. Branislav Šťastný, Bc. František Páleník 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
k bodu 7) Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ 
  
Predkladá – písomne: Ing. Miloš Čerťaský, projektový manažér  
Vypracovali: Ing. Miloš Čerťaský, projektový manažér 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 Informáciu podal Ing. Miloš Čerťaský. Uviedol, že mesto Žiar nad Hronom sa plánuje uchádzať 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy, zameranej na vybudovanie zelenej steny na objekte 
Mestského kultúrneho centra a na vybudovanie (výmenu) spevnenej plochy pred Mestským kultúrnym 
centrom. Jedná sa o projekt „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“, ktorého cieľom je 
zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Projektová 
dokumentácia rieši návrh zelenej vegetačnej steny na časti fasády objektu MsKC, spôsob jej zavlažovania 
a využívania dažďovej vody a tiež úpravu existujúcej spevnenej plochy pred MsKC za iný priepustný 
povrch s vodozádržnou funkciou. Podmienkou poskytnutia príspevku je podmienka finančnej spôsobilosti 
spolufinancovania projektu vo výške min. 5%. 
 
 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Stella Víťazková – zaujímala sa o plochu pred MsKC, kde sa má realizovať výmena podložia. Približne 
pred pol rokom sa riešil vstup zo strany parkoviska pred Retail Boxom prepojením až na plochu pred 
MsKC, aby sa tam dalo parkovať, a ak by sa prišlo o parkovaciu plochu a nebude sa dať parkovať na 
nových vodozádržných plochách, tak sa jej projekt nepáči, pretože je to plocha, ktorá síce nie je 
parkovisko, ale je veľmi využívaná aj na parkovanie. A pri väčších akciách sú  parkovacie miesta v okolí 
MsKC nedostačujúce  
 

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. 83/ 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 
 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ 

realizovaného v rámci   Výzvy   na   predkladanie   žiadostí   o   nenávratný   finančný príspevok:  
 

 operačný program: Kvalita životného prostredia  
 prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 
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 investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
ekosystémových prístupov 

 špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 
 kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 
 žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu mesta 
Žiar nad Hronom vo výške 18.390,60 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 367.811,94 Eur. Celkové náklady projektu sú vo výške 392.077,55 
Eur.  

 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, 
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov: 
Mgr. Anna Líšková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Monika Balážová, Ing. Branislav Šťastný, Adriana Tatárová, 
Bc. František Páleník, Ing. Dušan Berkeš, Ing. Miroslav Rybársky, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Tomáš Fábry,  Ing. Peter Dubeň, 
Mgr. Norbert Nagy 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
za – 13 / Ing. Dušan Berkeš, Ing. Branislav Šťastný,  Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Tomáš 
Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Anna Líšková, Bc. František Páleník,  MUDr. Ladislav Kukolík, Adriana 
Tatárová,  Ing. Peter Dubeň / 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
k bodu 7) Schválenie spolufinancovania projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad 
Hronom“  
Predkladá – písomne: Ing. Miloš Čerťaský, projektový manažér  
Vypracovali: Ing. Miloš Čerťaský, projektový manažér 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 V tomto bode programu Ing. Miloš Čerťaský informoval, že mesto Žiar nad Hronom sa plánuje 
uchádzať o nenávratný finančný príspevok, a to s projektom „Moderné technológie – SMART CITY Žiar 
nad Hronom“. Z pohľadu navrhovaného projektu ide o realizáciu politík v nasledovných oblastiach – 
regulácia dopravy, manažment statickej dopravy, lokálne environmentálne ukazovatele, energetická 
efektívnosť, zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach a iné. Podmienkou poskytnutia príspevku 
je podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu vo výške min. 5%. 
 
Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
MUDr. Ladislav Kukolík – poďakoval vedeniu mesta a oddeleniu projektov mesta, že sa aktívne sledujú 
výzvy a naše mesto sa aktívne uchádza o projekty, s cieľom zlepšenia kvality života občanov nášho mesta 
 
 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. 84 / 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 

 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad 
Hronom“ realizovaného v rámci výzvy s kódom OPII-2020/7/11-DOP.  

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu mesta 

Žiar nad Hronom vo výške 29.936,42 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z celkových opravených 
výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 598.728,41 Eur.  
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 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 
Mgr. Tomáš Fábry, Adriana Tatárová, Mgr. Monika Balážová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Branislav Šťastný, 
Ing. Peter Dubeň, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Miroslav Rybársky, Bc. František Páleník, Stela Šeševičková, Mgr. Anna Líšková, Ing. 
Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14 / Mgr. Monika Balážová, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan 
Berkeš, Stela Šeševičková, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Anna Líšková, 
Bc. František Páleník, Ing. Branislav Šťastný / 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

k bodu 11) Záver 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
poďakoval poslancom za účasť. V závere informoval, že mesto rozbieha nový Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, ktorý musí byť do konca roka schválený, preto požiadal poslancov o pomoc pri 
oslovení čo najväčšieho počtu respondentov, ktorí sa zapoja do vyplnenia dotazníka, o spoluprácu pri 
vypĺňaní dotazníkov, aby mesto získalo obraz o tom, čo ľudí trápi v našom meste, čo by chceli zmeniť atď, 
aby PHSR korešpondoval s názormi ľudí.  
 
 
Zapísala: 
I. Hlaváčová 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 10,45 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 
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         Mgr. Tomáš Fábry                            Mgr. Gabriela Hajdoniová  
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