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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 17. marec 2017, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Ing. Miroslav Rybársky  

Bc. Soňa Lukyová 
zapisovateľka:  Lucia Zaťková  
prítomní:  prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva: 
 
 
k bodu 1) Otvorenie, voľba pracovných komisií  
Vykonal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol primátor mesta 

(ďalej aj „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. V úvode spomenul, že si nikdy nemyslel, že za jeho pôsobenia 
vo funkcii primátora mesta bude začínať mestské zastupiteľstvo tým, že rady poslancov opustí niektorý 
z poslancov. S poľutovaním skonštatoval, že sa tak udialo a nedobrovoľne nás navždy opustil p. poslanec 
Michal Žurav. Z tohto dôvodu je pre neho dnešné zastupiteľstvo smutné a navrhol ho začať minútou ticha 
za zosnulého poslanca.  

Následne prítomní povstali a minútou ticha si uctili pamiatku zosnulého poslanca.  
 
Program: 
 

Navrhované znenie programu rokovania navrhol doplniť o nový bod - sľub poslanca. Dnes ráno 
o 8.00 hodine predsedníčka mestskej volebnej komisie p. Jánošková žrebom určila nového poslanca – 
náhradníka. Dvaja kandidáti v danom obvode získali vo voľbách rovnaký počet hlasov a keďže to neboli 
kandidáti tej istej strany nebolo možné určiť náhradníka na základe vyššieho počtu získaných hlasov. 
Preto bol uskutočnený žreb. Následne program prečítal:  

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Sľub poslanca MsZ – doplnený bod 
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
4. a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2016 

b) Správa z vykonanej kontroly HKM 
5. a) Stanovisko HKM k Záverečnému účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2016 

b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom 
c) Správa audítora 
d) Návrh na II. zmenu rozpočtu  
e) Návrh na refinancovanie úveru 

6. Správa o činnosti MsP za rok 2016 
7. Správa o prevádzkovaní pohrebísk 
8. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2016 
9. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta ZH a VZN o jeho záväzných častiach 
10. Interpelácia poslancov 
11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

        a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
        b) Schválenie   účasti   mesta   Žiar   nad   Hronom   v združení   s   názvom   „Iniciatíva   
stredné               

      Slovensko“ 
  c) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2015 
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12. Záver 
 

V ďalšom vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie ďalších návrhov na doplnenie 
dnešného programu.  
 

Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel už žiadny ďalší návrh, predsedajúci dal hlasovať o 
programe tohto znenia: 

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Sľub poslanca MsZ 
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
4. a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2016 

b) Správa z vykonanej kontroly HKM 
5. a) Stanovisko HKM k Záverečnému účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2016 

b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom 
c) Správa audítora 
d) Návrh na II. zmenu rozpočtu  
e) Návrh na refinancovanie úveru 

6. Správa o činnosti MsP za rok 2016 
7. Správa o prevádzkovaní pohrebísk 
8. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2016 
9. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta ZH a VZN o jeho záväzných častiach 
10. Interpelácia poslancov 
11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

        a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
        b) Schválenie   účasti   mesta   Žiar   nad   Hronom   v združení   s   názvom   „Iniciatíva   
stredné               

      Slovensko“ 
  c) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2015 

12. Záver 
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní - 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 
 

 Na základe hlasovania bol program rokovania schválený. 
 

  
V ďalšej časti predsedajúci skonštatoval prítomnosť 15 poslancov, JUDr. Gocník a p. 

Šeševičková svoju neúčasť na  dnešnom zasadnutí vopred ospravedlnili. Následne predniesol návrh na 
obsadenie pracovných komisií:  
 
1. návrhová komisia: Mgr. Anna Líšková, Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella Víťazková. Nik z prítomných 
nepredniesol iný návrh.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

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

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní - 14 
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za – 13 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková  

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Dušan Bosák  

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 1 
 
Ing. Rastislav Uhrovič 

 
 

2. overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Rybársky, Bc. Soňa Lukyová. Nik z prítomných nepredniesol iný 
návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

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

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní - 14 
 
za – 14 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Rastislav Uhrovič 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Dušan Bosák  

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 
 

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

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

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní - 14 
 
za – 14 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Rastislav Uhrovič 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Dušan Bosák  

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 
 
 
 

k bodu 2) Sľub poslanca MsZ  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mgr. Peter Antal, primátor mesta informoval, že akt zloženia sľubu poslanca mestského 

zastupiteľstva prebehne nasledovne: primátor prečíta sľub poslanca a p. Peter Sládeček po jeho prečítaní 
vysloví slovo „sľubujem“. Požiadal prítomných aby povstali a p. Sládečka aby predstúpil pred poslancov. 
 

Následne prečítal sľub poslanca mestského zastupiteľstva. P. Peter Sládeček ho podpísal a zložil 
do rúk primátora mesta. 

 
 Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je odteraz prítomných 16 poslancov. V pokračovaní 
poslanci MsZ hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
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č. 17 / 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo 
konštatuje, že   
 

Zvolený poslanec mestského zastupiteľstva: Peter Sládeček zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
k bodu 3) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Správu o plnení uznesení MsZ predniesla Ing. Eva Vincentová. Správa v písomnej podobe tvorí 

prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia.  
 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 18 / 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 

Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 17.3.2017.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Peter Sládeček Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Peter Sládeček Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
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Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 4a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2016 
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ing. Eva Vincentová uviedla, že podľa zákona č. 369/1990, § 18e sa predmetná správa 

obecnému zastupiteľstvu predkladá najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí príslušného 
kalendárneho roku. Správa bola v stanovenej lehote poslancom doručená prostredníctvom mailu a keďže 
sa až dnes koná zasadnutie mestského zastupiteľstva, v písomnej podobe je predložená práve na tomto 
zasadnutí. Predmetná správa zahŕňa všetky kontroly vykonané v roku 2016 vrátane kontroly daní 
a zistených nedostatkoch.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
Mgr. Norbert Nagy – položil otázku, či funkciu HKM myslí mesto naozaj vážne, či fungujú všetky kontrolné 
mechanizmy ako majú. V MŠK bola v roku 2015 vykonaná kontrola za rok 2014, bola vzatá na vedomie. 
Už na minulom MsZ sa vyjadril, že keby boli vytvorené lepšie podmienky pre výkon funkcie HKM, možno 
by dnes nechýbala v pokladni MŠK taká vysoká čiastka finančných prostriedkov. Aj v súčasnosti sa v MŠK 
udiali veci, ktoré možno mali prejsť dôkladnejšou kontrolou zo strany kontrolórky mesta. Podľa jeho názoru 
kontrolná činnosť nie vždy prebieha tak, akoby v zmysle zákona mala. V ďalšom na základe včerajšej 
osobnej návštevy kontrolórky v jej kancelárii vyzval poslancov ako aj médiá, aby sa išli pozrieť v akých 
podmienkach vykonáva kontrolnú činnosť. Konštatoval, že dané podmienky nie sú dôstojné pre výkon tejto 
funkcie. Dal do pozornosti, žeby bolo dobré zvážiť, či sa nevrátiť k tomu čo kedysi v meste fungovalo a to 
je útvar HKM, kedy mala kontrolórka pomocnú silu pri vybavovaní agendy. To by umožnilo kontrolórke sa 
intenzívnejšie venovať len kontrolnej činnosti. Dal teda námet:  
1/ na vytvorenie lepších podmienok pre kontrolórku – čo sa týka materiálno technické zabezpečenia 
2/ na pomocnú pracovnú administratívnu silu pre kontrolórku.   
 
Mgr. Peter Antal – nikdy od samotnej kontrolórky nepočul, žeby jej podmienky nevyhovovali resp. sú 
nepostačujúce - či už sa jedná o nábytok či technické vybavenie. Nemyslí si však, že má vybavenie 
kancelárie niečo spoločné s tým, že kontrola vykonaná v MŠK nezistila v čase kontroly v pokladni 
chýbajúce peniaze. Mrzí ho prezentovaný názor, že keby mala lepšie podmienky možno by sa peniaze 
ušetrili. Nemôže s tým súhlasiť ani teoreticky. Ešte raz zdôraznil, že kontrolórka pred ním ani raz 
nenamietala stav počítača či vybavenie kancelárie. Osobne si myslí, žeby mala v organizáciách vykonávať 
viac kontrol, no materiálno-technické vybavenie na to vplyv určite nemá. Ale stav svojich pracovných 
podmienok by mala hlavne skonštatovať ona sama.  
 
Ing. Eva Vincentová – vysvetlila, že prebehnutá komunikácia nebola sťažnosť na podmienky pre ktoré 
nemôže vykonávať kontrolnú činnosť.  Zariadenie kancelárie síce má aké má, ale čo sa týka pracovnej sily 
– tá by jej veľmi pomohla, nakoľko musí priznať že tej administratívy je naozaj veľmi veľa, čo má vplyv na 
kontrolnú činnosť.  
 
Mgr. Norbert Nagy - faktická poznámka – kontrolórku navštívil z vlastnej iniciatívy a bol zhrozený z toho, 
v akých podmienkach pracuje. Žiadny nábytok, spisy po zemi, kancelária mimo ľudí bez kontaktu - nie je 
to hodné tejto funkcie. Jeho cieľom je otvoriť tému, či by nemal byť útvar HKM a či by nemala mať 
kontrolórka pomocnú administratívnu silu. S plnom vážnosťou tvrdí, že keby kontrola v MŠK prebehla ako 
mala, nechýbalo by v pokladni toľko financií a za týmto si stojí. Ako predsedovi športovej komisie mu 
nebolo umožnené nahliadnuť do účtovníctva, keby sa tak však stalo, určite by tento stav riešil, pretože ako 
prvé po príchode do spoločnosti by sa zameral na stav pokladne.  
 
Mgr. Peter Antal – materiál, kde bol zahrnutý stav pokladne mali všetci k dispozícii. Pri schvaľovaní 
účtovnej závierky bolo taktiež možné to z dokumentov vyčítať, avšak nik si to nevšimol a preto stav 
hodnotí ako pochybenie všetkých vrátane seba. Podľa jeho názoru však v prvom rade mala kontrolórka pri 
kontrole na stav upozorniť. Toto však naozaj nemá vplyv na to, či je potrebné vymeniť nábytok resp. jej 
dať pomocnú silu. Nebráni sa tomu a požiadal kontrolórku o vytvorenie si nábytkovej zostavy. Že je sama 
vníma skôr pozitívne, nakoľko má mať na výkon svojej funkcie kľud. Spomenul tiež, že z hľadiska 
dochádzky ním nie je kontrolórka kontrolovaná, to by bolo pod jeho úroveň.  
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Mgr. Norbert Nagy – poďakoval sa vedeniu za ústretovosť pri vytvorení lepších podmienok kontrolórke 
mesta, je v záujme poslancov a určite aj samotného vedenia aby fungovali kontrolné mechanizmy tak ako 
majú. 
 
Mgr. Peter Antal – na záver dal ešte do pozornosti, že prvoradý kontrolný orgán v MŠK je dozorná rada, 
a až následne na žiadosť poslancov alebo z rozhodnutia samotnej kontrolórky je možné vykonať kontrolu 
v MŠK ako aj v ďalších podobných organizáciách.  
 
Ing. Mária Biesová – pri závere k poslednej kontrole v predloženom písomnom materiáli, kde je uvedené 
že v prípade nájomných zmlúv odporúča kontrolórka ich zosúladenie s VZN chýba určená zodpovednosť 
a termín plnenia  
 
 Reakcia: Ing. Eva Vincentová. 
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 19 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2016.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Peter Sládeček Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 1 
Ing. Emil Vozár 

 
nehlasoval – 0 
 
  
 

k bodu 4b) Správa z vykonanej kontroly HKM 
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
V úvode vystúpila Ing. Eva Vincentová. Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia MsZ č. 

70/2016 a Plánu kontrolnej činnosti HKM za I. polrok 2017. Jej predmetom boli zmluvy týkajúce sa 
pozemkov a stavieb v pôsobnosti Odboru ekonomiky a financovania. Skutočnosti, ktoré boli kontrolou 
zistené ako aj nedostatky boli premietnuté do nápravných opatrení s termínom plnenia – koniec roku 
2017. Taktiež je potrebné prehodnotiť prípadne aktualizovať niektoré neštandardné nájomné zmluvy 
uzavreté na sumu 1 eur (mimo zmlúv týkajúcich sa stojísk, parkovísk resp. spevnených plôch – čo rieši 
VZN zásady hospodárenia s majetkom mesta...).  

 
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  

 
Ing. Mária Biesová – termín na vykonanie nápravy síce určený je ale bolo by dobré určiť aj zodpovedné 
osoby  
 
 Reakcia: Ing. Eva Vincentová.  
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 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 20 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Správu z vykonanej kontroly HKM.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 5a) Stanovisko HKM k Záverečnému účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2016 
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
K písomnému materiálu sa krátko vyjadrila Ing. Eva Vincentová. Skonštatovala, že záverečný 

účet mesta za rok 2016 odporúča schváliť bez výhrad.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 21 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Stanovisko hlavného kontrolóra  mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2016. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 
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proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

k bodu 5b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
S úvodným komentárom vystúpil Ing. Martin Majerník. Predložený materiál odzrkadľuje 

hospodárenie mesta v účtovnom roku 2016. Je obsiahly, skladá sa z textovej aj tabuľkovej časti ako 
aj fyzického plnenia programov rozpočtu, kde je číselné aj percentuálne plnene príjmov a výdavkov. 
Rozpočet mesta pre rok 2016 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách. V priebehu roka 2016 boli v mestskom zastupiteľstve schválené tri zmeny rozpočtu. V súlade 
s týmito zmenami ako aj  schváleným rozpočtom plnenie rozpočtu za rok 2016 na strane príjmov a to 
príjmov bežného rozpočtu mesta bolo v celkovej sume 13 748 389 eur. Oproti schválenému rozpočtu je 
skutočnosť o 9% vyššia ako bol plán. Skutočné bežné výdavky boli na úrovni 11 871 909 eur, čo 
predstavuje plnenie rozpočtu na 95% oproti upravenému rozpočtu a kladné saldo bežného rozpočtu tak 
predstavuje sumu 1 876 480 eur. Kladne bol plnený aj kapitálový rozpočet. Finančné operácie boli 
v záporných číslach, nakoľko z nich boli kryté úhrady úrokov a úverov. Výsledkom hospodárenia mesta 
Žiar nad Hronom za rok 2016 po zrátaní všetkých rozpočtov podľa zákona o rozpočtových pravidlách je 
prebytok vo výške 2 108 436,80 eur. Po odpočítaní záporného salda z finančných  operácií v sume 
852 366,23 eur a prostriedkov vylúčených z tvorby peňažných fondov v zmysle § 10 zákona 583 
o rozpočtových pravidlách je navrhnutá tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2016 
v sume 1 228 839,94 eur. V súčasnosti rezervný fond tvorí 2 744 110,76 eur. Zároveň tiež informoval, že 
v prípade schválenia ďalšej zmeny rozpočtu bude z rezervného fondu pre rok 2017 použitá suma 
1 393 750 eur.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Emil Vozár – uvažuje sa už o využití konečnej sumy rezervného fondu pre rok 2017, ktorá ostane po 
odpočítaní sumy v prípade schválenia zmeny rozpočtu?  
 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča záverečný účet schváliť, jej požiadavka aby bolo 
doložené stanovisko audítora je splnená 
 
 Reakcia: Ing. Martin Majerník.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 22 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
a) celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 – bez výhrad 
 
b) tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2016 vo výške 1 228 839,94 Eur 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 
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Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

k bodu 5c) Správa audítora 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Ing. Silvia Mesiariková, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ing. Martin Majerník na úvod informoval, že na základe odporúčania ekonomickej komisie mesto  
požiadalo audítorku o spracovanie stanoviska k záverečnému účtu. Celé znenie je predložené v materiáli.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 23 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Správu nezávislého audítora za rok 2016.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 Primátor mesta vyslovil poďakovanie za to, akým spôsobom mesto v roku 2016 hospodárilo. Je 
to výsledok vzájomnej spolupráce a zodpovedného prístupu k verejným financiám mesta. Takéto 
hospodárenie vytvára predpoklad pre r. 2017 na investície do mestského majetku, pretože prebytok 
hospodárenia má byť použitý páve na zhodnocovanie a zveľaďovanie existujúceho mestského majetku. 
O tom do čoho by mesto chcelo investovať poslancov už informoval - zimný štadión (pokiaľ sa nájde 
vhodný model), rekonštrukcia mestskej plavárne (čo bude vyžadovať nemalé financie), veľkou výzvou 
naďalej ostáva rekonštrukcia MsKC (pokiaľ by sa našiel spôsob financovania aj z iných zdrojov, nakoľko 
je to nad možnosti len mesta). Vyslovil presvedčenie, že takýmto spôsobom bude mesto hospodáriť až 
do konca volebného obdobia.  
 
 

 

k bodu 5d) Návrh na II. zmenu rozpočtu 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 
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 Úvodnú informáciu podal Ing. Martin Majerník. Predložená zmena vyplýva z akcií, ktoré má 
mesto v najbližšom horizonte naplánované:  
 
Bežné výdavky 

 presun rozpočtových prostriedkov v sume 40.000,- Eur z Programu Kultúra do Podprogramu Riadenie 
projektov dôvodu, že poberateľom príspevku z Audiovizuálneho fondu bude mesto (projekt výmeny 
sedadiel v kine) 

 zvýšenie rozpočtových prostriedkov v Programe Komunikačné prostriedky o sumu 13.000,- Eur – na 
kultúrne a spoločenské podujatia 

Kapitálové výdavky 

 zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 10.000,- Eur v súvislosti s vybudovaním Lanovej dráhy 
v parku, ktorá nadväzuje na dlhodobý zámer realizácie aktivít mesta v tejto časti 

 zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 3.500,- Eur z dôvodu rozšírenia verejného osvetlenia 
v parku - kamerový systém, elektro osvetlenie a elektro rozvody 

 zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 80.000,- Eur súvisí s už spomínanou plánovanou aktivitou 
- rekonštrukcia mestskej plavárne (časť bude vyčlenená na projekčnú činnosť a časť na ďalšie aktivity, 
ktoré vyplývajú z prostriedkov či už z EU alebo ŠR)  

 
Prostriedky čo sa týka bežných príjmov budú kryté z príjmov zo zriadenia vecného bremena – zmluva 
mesta s Veoliou, a kapitálové výdavky budú kryté z rezervného fondu ako bolo spomínané pri 
predchádzajúcom bode.  
 
 Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.  
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – aká suma bude použitá na vypracovanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu krytej plavárne a Lutilského potoka, je už vysúťažený projektant?  
 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča poslancom zmenu rozpočtu schváliť 
 
 Reakcia: Ing. Martin Majerník. 
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 24 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
a)  II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 v zmysle predloženého návrhu. 
 
b) použitie rezervného fondu mesta na krytie kapitálových výdavkov mesta v sume 93 500 Eur. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Peter Sládeček Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
 
zdržal sa – 1 
Mgr. Gabriela Hajdoniová 

   
nehlasoval – 0 
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k bodu 5e) Návrh na refinancovanie úveru 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Amália Heilerová, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ing. Martin Majerník podal k písomnému materiálu doplňujúcu informáciu. Návrh je predložený 
z dôvodu, že mesto hľadá nové spôsoby zníženia svojich výdavkov, ktoré by zároveň mohlo využiť ďalej 
iným spôsobom. V súčasnosti má mesto úver v ČSOB, ktorý bol uzatvorený za určitých podmienok 
konkretizovaných v materiáli.  Na základe záverov z rokovaní ohľadom preschválenia refinancovania 
úveru s ďalšími bankami zahŕňa predložený návrh už konkrétnu banku, pričom by mesto v danom 
prípade mohlo očakávať ročný výnos vo výške 10 tis. Eur, ktoré by boli následne použité v mestských 
investíciách. Mestskému zastupiteľstvu je predložená len výška úverového rámca, nakoľko presná výška 
úveru bude známa až po jeho odsúhlasení s terajšou bankou – ČSOB, ale suma 2,5 mil. Eur nebude 
určite prekročená. Úverové obdobie spĺňa atribúty predchádzajúceho úveru, výška splátky mesačnej 
istiny sa nemení, mení sa len úrok a marža, ktorá je podľa názoru vedenia mesta výhodná. VÚB zároveň 
pristúpila na požiadavky mesta a to zmenu bankových poplatkov ako aj navýšenie úrokovej sadzby na 
termínovaných vkladoch.  
 
 Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Emil Vozár – opýtal sa, koľko bánk mesto oslovilo a či bola vybratá najlepšia ponuka  
 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča poslancom návrh schváliť 
 
 Reakcia: Ing. Martin Majerník. 
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 25 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Prijatie úveru pre Mesto Žiar nad Hronom, a to za nasledovných podmienok:   

 
Výška úverového 
rámca:   2.500.000,- € 
 
Účel úveru: Refinancovanie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Žiar nad 

Hronom 
 
Druh úveru:  Termínovaný úver 
 
Splatnosť:  12 rokov  
 
Splácanie istiny: 17.700,- €/mesačne  
 
Úroková sadzba:  prvých 12 mesiacov  0,39 %, následne EURIBOR + 0,39 %  

(EURIBOR po uplynutí 12 mesiacov bude určený in concreto podľa sadzby, ktorá 
bude výhodnejšia pre mesto Žiar nad Hronom)  

 
Zabezpečenie: Blankozmenka mesta Žiar nad Hronom, vrátane  Zmluvy o vyplňovacom práve k 

blankozmenke 
 
 Veriteľ –  
 peňažný ústav:   Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 
    Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25   

 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka 
číslo: 341/B 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
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Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

k bodu 6) Správa o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2016  
Predkladá – písomne: Ing. Róbert Šiška, náčelník mestskej polície  
Vypracoval: Ing. Róbert Šiška, náčelník mestskej polície 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 S úvodným slovom vystúpil Ing. Róbert Šiška. Správa je predložená v zmysle plánu zasadnutí 
MsZ v Žiari nad Hronom na rok 2017. Jej cieľom je zhodnotenie činnosti mestskej polície  za uplynulé 
obdobie a poskytnutie informácií o bezpečnostnej situácii v meste s dôrazom na vyhodnotenie nápadu 
a objasnenosti priestupkov ako aj opatrení prijatých na ich elimináciu. Správa je pomerne rozsiahla 
pozostáva z 9 častí, obsahuje 26 grafických zobrazení a 15 tabuliek, čo umožní každému čitateľovi urobiť 
si vlastný názor týkajúci sa danej problematiky.  
 
 Predsedajúci Mgr. Peter Antal otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – opýtal sa, či je  možné sa do budovy kde sídli mestská polícia dostať aj cez 
víkend, nakoľko mal záujem ju navštíviť ale nepodarilo sa mu to - zvonček pri dverách nie je označený 
komu patrí.  
 
Mgr. Norbert Nagy – v súčasnosti má mestská polícia 19 pracovníkov, keby je ich počet rovnaký ako v r. 
2010 – t.j. o 3 policajtov viac, vedela by mestská polícia zabezpečiť to čo kedysi v meste relatívne  
fungovalo? - vonku nebola len jedna 2-členná hliadka, ale boli 2. Pri zavedení cyklohliadok bola dokonca 
podmienka, že musia byť vonku 3 hliadky. Bol by rád, keby bolo v uliciach mesta vidieť viac policajtov, 
aby bolo možné postupne zabraňovať nežiadúcim javom akými sú znečisťovanie priestranstiev 
nezodpovednými psičkármi, znečisťovanie okrajových častí mesta vrátane Kortíny ako aj iné patologické 
javy – popíjanie mládeže na verejných priestranstvách.  
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – podľa predložených priestupkových grafov  je zrejmé, že priestupky majú 
stúpajúci trend. Z grafov č. 8 a č. 9 týkajúcich sa vývoja celkového objemu vybratých blokových pokút 
vyplýva, že priemerná výška jednej blokovej pokuty je 11 eur. Podľa jej názoru nemajú sumy blokových 
pokút represívny charakter, nie sú dostačujúce.  
 
MUDr. Ladislav Kukolík – nevie posúdiť či by viac policajtov v meste prinieslo väčšiu bezpečnosť, a ani 
koľko policajtov by bolo treba, je to však podľa neho určite legitímna diskusia. Do pozornosti zároveň dal, 
že je to aj nákladová otázka. Je samozrejmé, že hliadky mestskej polície nemôžu byť v konkrétnom čase 
na všetkých miestach, kde je nejakým spôsobom narúšaný verejný poriadok, predpokladá však, že 
mestská polícia má identifikované rizikové miesta prípadne akcie konajúce sa v meste, a tieto monitoruje 
a sleduje. Vyzýva aj občanov mesta, aby v rámci svojich možností našli viac občianskej odvahy a neboli 
ľahostajní k takýmto situáciám a v prípade potreby volali mestskú políciu k narúšaniam verejného 
poriadku. Nie je to jednoduché vzhľadom na zachovanie anonymity, isto by to však pomohlo, nakoľko vidí 
deficit aj v priamom či nepriamom poukázaní na tieto veci zo strany občanov.  
 
Mgr. Monika Balážová: 
- pri volaní hliadky sú občania povinní nahlásiť svoje meno a priezvisko?  
- všimla si a bola upozornená aj zo strany občanov, že papuče na autách pri priestupku sú dávané len na 
autá s menšími kolesami. Mestská polícia nemá papuče aj pre autá kde je potrebná väčšia?  
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Ing. Stella Víťazková – požiadala naďalej monitorovať problematický priestor v časti na Pod vrškoch, kde 
sa už začína stretávať mládež.  
 
Mgr. Peter Antal – mesto pripravuje komplexnejšie riešenie tejto problematiky tak aby sa to dotýkalo 
celého územia nie len problémových lokalít. Vyslovil pochvalu mestskej polícii, že prostredníctvom 
kamerového systému a vďaka rýchlemu zásahu hliadky bola odhalená skupina vandalov ničiaca ihrisko 
v parku. Prisľúbil, že v prípade zistenia mien týchto osôb budú mená zverejnené.  
 
PaedDr. Veronika Balážová – požiadala, aby hliadky mestskej polície nechodili na zásah na problémové 
miesta v meste len keď sú zavolaní, ale aby kontrola týchto miest prebiehala priebežne.  
 
 Reakcia: Ing. Róbert Šiška.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 26 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2016.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Mgr. Norbert Nagy 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič Peter Sládeček 

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

k bodu 7) Správa o prevádzkovaní pohrebísk  
Predkladá – písomne: Dušan Reiter, konateľ spoločnosti GRREI, s.r.o.  
Vypracoval: Dušan Reiter, konateľ spoločnosti GRREI, s.r.o.  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Komentár k materiálu podal Dušan Reiter. Spoločnosť prevádzkuje pohrebisko na základe 
zmluvy s mestom Žiar nad Hronom zo dňa 1.4.2010. Tá podrobne upravuje úlohy, ktoré je povinný 
zabezpečiť prevádzkovateľ (menšie investícii – bežná údržba) ako aj mesto (väčšie investície). Výber 
poplatkov za hrobové miesta sú príjmom prevádzkovateľa a musia byť použité na údržbu spravovaného 
majetku, t.j. domu smútku a pohrebiska. Ceny za prenájom hrobových miest, domu smútku ako aj za 
ostatné služby sú pevne stanovené od r. 2014. Sú súčasťou prevádzkového poriadku pohrebísk. 
Následne komentoval prehľad príjmov a výdavkov uvedený v materiáli.  
 
 Mgr. Peter Antal požiadal konateľa, aby zabezpečil vývoz  kontajnerov s odpadom v častejších 
intervaloch ako je to realizované, nemôže sa stať že ľudia nemajú kam hádzať odpad. Je potrebné to 
zabezpečiť počas celého roku nie len počas frekventovaných sviatkov. Následne otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Mária Biesová – opýtala sa, či by bolo možné pri väčších pohreboch umiestniť do miestnosti stojany 
na vence, aby ich ľudia nemuseli klásť na okná.  
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Ing. Stella Víťazková – požiadala zabezpečiť včasné odpratávanie pokosenej trávy nie až keď zhnije.  
Prečo je v hospodárení spoločnosti uvedená zimná údržba parkovísk keď pri nej nie je uvedená žiadna 
suma?  
 
Peter Sládeček – plánuje sa s rekonštrukciou pešej prístupovej komunikácie na cintorín? 
 
Ing. Branislav Šťastný – ako poslanec vykonávajúci obrady poďakoval prevádzkovateľovi za spoluprácu 
ako aj za ústretovosť a promptnosť pri riešení zistených nedostatkov či postrehov  
 
PaedDr. Veronika Balážová – kto je zodpovedný za údržbu hrobových miest, ku ktorým sa nik nehlási?  
 
 Reakcia: Dušan Reiter, Mgr. Peter Antal.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 27 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Správu o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2016 – GRREI, spol. s r.o. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 8) Informácia o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent ŠÚ  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 K informácii povedala úvodné slová Mgr. Adriana Giláňová. Cieľom predloženej informácie je 
zhodnotiť informácie o činnosti jednotlivých odborných inštitúcií, ktoré sú zapojené do kalendára aktivít 
zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálnych patologických javov. Poďakovala za 
schválenie finančných prostriedkov aj pre tento rok. Materiál je obsiahly, otázky rada zodpovie.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Mgr. Monika Balážová – vyzdvihla prácu všetkých ktorí sa podieľali na spracovaní materiálu ako aj 
všetkým organizáciám vykonávajúcim túto činnosti. Prevenčné aktivity sú veľmi potrebné a sú 
nasmerované správnym smerom.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 28 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0   
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

k bodu 9) Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta ZH a VZN o jeho záväzných častiach 
Predkladá – písomne: Ing. Blažená Kollárová, referent OÚPSP, oddelenie územného plánovania  
Vypracovala: Ing. Blažená Kollárová, referent OÚPSP, oddelenie územného plánovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Informáciu predniesla Ing. Blažena Kollárová. Na obstarávanie predložených zmien pristúpilo 
mesto na základe viacerých žiadosti od  PO a FO. Dokument rieši viacero plošne menších lokalít na 
území mesta: 
 
o lokalita A – severný okraj mesta  nad čerpacou stanicou PH Slovnaft na Ul. SNP – rieši sa nové 

funkčné využitie plôch a to na plochy dopravy a dopravných zariadení 
o lokalita B – Š. Podhradie časť Píla – mení sa časť plochy priemyselnej a stavebnej výroby na plochu 

so zástavbou rodinných domov  
o lokalita C – Š. Podhradie, okraj obce  – pridáva sa nová funkčná plocha – plocha zmiešaného územia 

bývania a rekreácie 
o časť D – doplnenie a úprava textovej časti ÚPD mesta tak aby bola zosúladená s nadradenou ÚPD. 

Tiež sa v kapitole Návrh ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva pridávali regulatívy 
súvisiace s ochranou pamätihodnosti mesta, ktoré boli schválené v r. 2015 a pridali sa aj regulatívy 
súvisiace s obnovami bytových domov  

o lokalita E – rieši sa zmena funkčného využitia plochy pri obchodnom dome Kaufland - časť plochy 
občianskej vybavenosti sa mení na plochu dopravy a dopravných zariadení  

o lokalita F – existujúca zástavba na Ul. SNP (južne od aut. stanice) – zmena funkčného využitia plochy 
na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti 

o lokalita G – Ul. Dr. Janského č. 4 pri objekte BD – zmena funkčného využitia plochy na plochu 
zmiešaného územia občianskej vybavenosti a bytových domov.  

Spracovateľom dokumentácie je Urban studio Košice, Ing. arch. Dušan Hudec, ktorý vypracovával aj 
hlavný územný plán z roku 2009. Proces obstarávania zmien a doplnkov sa uskutočnilo v súlade so 
zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Uskutočnilo sa prerokovanie návrhu – cca pred 
rokom ako aj zisťovacie konanie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP. Doručené 
pripomienky od dotknutých orgánov boli do dokumentácie zapracované, pripomienky od občanov, ktoré 
neboli akceptované boli znovu prerokované. Upravená dokumentácia bola preskúmaná podľa § 25 
stavebného zákona. Okresný úrad v BB vydal stanovisko o tom, že návrh je v súlade s ustanoveniami 
stavebného zákona aj vyhlášky o územnoplánovacej dokumentácii a je možné ho predložiť na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu.   
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 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Peter Dubeň – k čl. 1 – bod 2 písm. ea, eb, ec: podľa jeho názoru je zámerom tohto dokumentu  
regulovať niečo, čo malo byť regulované už dávno. Schválenie tohto VZN bude pravdepodobne určitým 
spôsobom diskriminovať tých obyvateľov, ktorí si doteraz nestihli vybudovať balkóny resp. si na bytových 
domoch urobiť fasádu podľa toho ako im je vhodné keďže sa v dokumente uvádza, že pri rekonštrukcii 
BD je potrebné brať do úvahy farebnosť fasád okolitých domov. Pripomenul, že už v začiatkoch jeho 
pôsobenia vo funkcii poslanca poslanci zdôrazňovali, že je potrebné aby malo mesto architekta, ktorý by 
dohliadal a reguloval farebnosť a celkový vizuál jednotlivých BD pri ich rekonštrukcii. Tiež podotkol, že 
nesúhlasí s tým, aby sa v meste stavali balkóny od buka do buka, avšak nemôže sa stotožniť ani s tým, 
že sa  zakáže stavať balkóny do ulíc kde sú balkóny v súčasnosti už postavené.  
 
Mgr. Anna Líšková – akú záruku od mesta budú mať obyvatelia, ktorí majú súhlas na výstavbu balkónov, 
avšak zatiaľ ho nemajú zo strany zhotoviteľa postavený. Budú môcť balkóny zrealizovať aj napriek tomu, 
že medzičasom bude prijaté navrhované uznesenie? Bude treba k problematike pristupovať individuálne. 
Tiež požiadala, aby sa pri žiadostiach o výstavbu balkónu pristupovalo k rozhodovaniam z pohľadu 
bytového domu ako unblock. 
 
 Reakcia: Ing. Blažena Kollárová, Mgr. Peter Antal.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 29/ 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
1. V zmysle § 26 odsek 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebného zákona) v znení neskorších predpisov Územný plán mesta Žiar nad Hronom - Zmeny    a 
doplnky č. 5, ktorými sa mení a dopĺňa platný územný plán mesta, schválený uznesením MsZ v Žiari 
nad Hronom č.29/2009 zo dňa 23.04.2009 v znení Zmien a doplnkov č.1, ktoré boli schválené 
uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.66/2011 zo dňa 05.05.2011,  Zmien a doplnkov č.2, ktoré boli 
schválené uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.29/2012 zo dňa 26.04.2012, Zmien a doplnkov č.3, 
ktoré boli schválené uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.55/2012 zo dňa 24.05.2012 a Zmien 
a doplnkov č.4, ktoré boli schválené uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.105/2012 zo dňa 
29.11.2012. 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom – 

Zmeny a doplnky č.5, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009 o záväzných 
častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom v znení všeobecne záväzných nariadení č. 7/2011, 
3/2012, 4/2012 a  9/2012. 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

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

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 14 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Ing. Branislav Šťastný  Ing. Miroslav Rybársky 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Mgr. Norbert Nagy  

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
 
zdržal sa – 2   
Ing. Peter Dubeň Peter Sládeček 

 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
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k bodu 10) Interpelácie poslancov  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mgr. Monika Balážová - poďakovala riaditeľovi TS spol. s r.o. za ochotu a rýchle vybavenie jej žiadosti 
o zabezpečenie očistenia požadovaných chodníkov v meste  
 
PaedDr. Veronika Balážová:  
- informovala o havarijnom stave sociálneho zariadenia na IV. ZŠ, čo bolo mestu riaditeľstvom školy aj 

písomne oznámené dňa 1.2.2017, požiadala mesto aby tento stav soc. zariadenia posúdilo a pomohlo 
škole pri odstránení havárie,  

- parkovisko pred IV. ZŠ je dlhodobo v zlom stave – nie je na ňom asfaltový koberec. Nakoľko je 
parkovisko využívané rodičmi žiakov ktorí navštevujú ZŠ aj ZUŠ, požiadala ho zaradiť do plánu opráv, 

- upozornila na pretekajúci strop v podchode na Ul. SNP (od Luny k Žiaranu). 

 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
Mgr. Norbert Nagy - požiadal primátora mesta iniciovať stretnutie všetkých odborníkov na poli športu v 
meste (kluby v MŠK,  občianskej združenia, športová komisia, sponzori....) za účelom spracovania 
stratégie (koncepcie) rozvoja športu v meste na najbližších 5-10 rokov (výkonnostný šport), termín koniec 
mája alebo v júni 2017 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
Ing. Emil Vozár: 
- požiadal o informáciu, aké je hospodárenie základných škôl (I., II., IV.) za rok 2016, nakoľko v roku 

2015 hospodárili so schodkom. Zaujíma ho, či došlo k jeho zníženiu, zvýšeniu prípadne je rovnakej 
úrovni,  

- mesto už viac rokov hospodári s vysoko kladným rozpočtom. Požiadal, či by vedenie mesta pre rok 
2018 neuvažovalo o vytvorení prebytkového rozpočtu, kde by mesto nehospodárilo s vyrovnaným 
rozpočtom ale s prebytkom aspoň 100 tis. Eur, ktoré by sa mohli počas roka použiť, 

- požiadal prednostu o menšiu úpravu na tlačive na interpelácie poslancov,  
- informoval, že firma Projekt plus, ktorá kúpila od mesta pozemok pri plavárni za účelom výstavby 

športoviska za cenu 20/m
2
 ho na portáli s nehnuteľnosťami predáva za cenu 50/m

2
. Bolo by dobré sa do 

budúcna pri predaji pozemkov mestom riadiť nejakým developérom, ktorý by vedel stanoviť reálnu cenu 
pozemku. 

Reakcia: Mgr. Peter Antal.  
 

Ing. Stella Víťazková: 
- poďakovala sa za vybudovanie chodníka - pracovníkmi Žiarskej komunálnej spoločnosti,  
- v akom časovom rozsahu sa bude realizovať rekonštrukcia vnútrobloku na Pod Vŕškoch?  
- požiadavka na otočenie kontajnera na šatstvo umiestneného na Ul. A. Štefanku, nakoľko je jeho otvor  

nasmerovaný rovno na cestnú komunikáciu a je len otázka času, kedy môže prísť na tomto mieste 
k nehode  

 Reakcia: Mgr. Peter Antal.   
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová: 
- vyslovila spokojnosť s vybudovaním parkoviska a chodníka pri I. ZŠ, avšak požiadala zabezpečiť, aby 
parkujúce autá nezasahovali prednou časťou do chodníka až tak, že zamedzujú chodcom pohyb po 
chodníku  
 
Ing. Peter Dubeň: 
- materiál na mestské zastupiteľstvo už nepotrebuje dostávať v tlačenej forme, je spokojný 

s elektronickou formou  
- požiadal, či by firma Gibox mohla poslancom do tabletov nainštalovať software, ktorý im umožní robiť si 

do dokumentov poznámky 
 
 
  

k bodu 11) Rôzne, podnety a pripomienky občanov, diskusia 
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____________________________________________________________________________________ 
  

Primátor mesta odprezentoval požiadavku občanov, ktorí boli na zasadnutí prítomní avšak už 
odišli - požiadali o opravu cesty na Kutiny – záhradky pri ceste smerom na Lovču, na ktorú sa už nie je 
možné dostať. Požiadal prednostu MsÚ, aby u kompetentných zabezpečil, že pri najbližších opravách 
komunikácií, pri ktorých sa bude frézovať bol asfalt použitý na opravu tejto komunikácie.  
 

 

 

k bodu 11a) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
- zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Slavomír Janek a manželka 
Katarína Janeková, Žiar nad Hronom  

 

 Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci informáciu doplnil a otvoril k bodu rozpravu.  
 

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

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 30 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ ruší   
 
Uznesenie MsZ č. 13/2017 zo dňa 26. januára 2017, ktorým bol schválený:  
 
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 v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 
35302551-84/2016, vyhotoveným GEOTOP, so sídlom Šoltésovej 56, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 353 
02 551, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 24. novembra 2016 
pod č. 407/16, a to: 

 
odčleneného z pôvodnej CKN parcely č. 1574/2, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 6 421 m

2
, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to: 

 novovytvorenej CKN parcely č. 1574/71 – zastavaná plocha o výmere 266 m
2
, 

      
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, predloženého žiadateľom, ktorý nemôže byť 
v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov. 
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0 
neh0lasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
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č. 31 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
b/ 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 predaja nehnuteľného majetku – pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného 
Geometrickým plánom č. 35302551-84/2016, vyhotoveným GEOTOP, so sídlom Šoltésovej 56, 965 01 
Žiar nad Hronom, IČO: 353 02 551, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny 
odbor dňa 24. novembra 2016 pod č. 407/16, a to: 

 
odčleneného z pôvodnej CKN parcely č. 1574/2, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 6 421 m

2
, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to: 

 novovytvorenej CKN parcely č. 1574/71 – zastavaná plocha o výmere 266 m
2
, 

 
za kúpnu cenu: 5 €/m

2
,  

 
pre žiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  
Ing. Slavomír Janek, rod. Janek, nar.: xxxxxx  
a manž. Katarína Janeková, rod. Maronyáková, nar.: xxxxxx  
obaja trvale bytom: SNP 53, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 387/2016, vyhotoveným dňa 
23.11.2016 znalcom Ing. Ľudmilou Beczányiovou, na sumu 2,74 €/m

2
. 

 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Pozemok je situovaný v oplotení záhrady, prislúchajúcej k rodinnému domu súpisné číslo 53, na Ul. SNP 
v Žiari nad Hronom, vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sa o pozemok riadne starajú, je k nemu prístup 
iba z dvora rodinného domu súpisné číslo 53. Pozemok užívajú titulom Nájomnej zmluvy č. 2007/2014, 
centr. číslo 187/2014, účinnej dňom 05.04.2014. 
 
(zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých  
poslancov) 
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0 
neh0lasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 32 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
c/ schvaľuje  

 
Zrušenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, zriadeného titulom Zmluvy o 
zriadení vecného bremena č. 2070/2014 zo dňa 23.12.2014, V 2684/14, v prospech oprávneného z 
vecného bremena: 
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TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651    
Sídlo: A. Dubčeka 380/45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2034/S 
 
spočívajúce v povinnosti Povinného z vecného bremena:  
 
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00321125 
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
 
strpieť prechod peši a prejazd motorovými vozidlami cez pozemok nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to výlučne v rozsahu: 
 
- novovytvorenej CKN parcely č. 1574/71 – zastavaná plocha o výmere 266 m

2
, odčlenenej 

Geometrickým plánom č. 35302551-84/2016, vyhotoveným GEOTOP, so sídlom Šoltésovej 56, 965 
01 Žiar nad Hronom, IČO: 353 02 551, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, 
katastrálny odbor dňa 24. novembra 2016 pod č. 407/16, z pôvodnej CKN parcely č. 1574/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6 421 m

2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 v 

katastrálnom území Žiar nad Hronom.  
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 17.03.2018 uznesenie stráca platnosť.  

 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0 
neh0lasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 11b) Rôzne – Schválenie   účasti   mesta   Žiar   nad   Hronom   v združení   s   názvom   
„Iniciatíva   stredné Slovensko“ 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracoval: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Materiál bol predložený v písomnej podobe, krátko ho doplnil Mgr. Peter Antal. Ako už informoval 
na neformálnom stretnutí poslancov, nášho mesta sa to bezprostredne netýka, ale je záujem podporiť 
túto iniciatívu. Mesto bude v združení viacmenej neformálne. Prijatím uznesenia poslanci deklarujú vôľu, 
že mesto Žiar nad Hronom má rovnaký zámer, hoci cestná infraštruktúra na jeho území je už na takej 
úrovni, ako bolo plánované. Následne otvoril k bodu rozpravu. 
 

Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenia podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 33 / 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
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a) v súlade s 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov účasť mesta Žiar nad Hronom v združení bez právnej subjektivity s názvom „Iniciatíva  
stredné Slovensko“ so sídlom Mestský úrad Banská Bystrica, ul. Československej armády 26, 974 01 
Banská Bystrica.  

 
b) Zmluvu o združení, uzatvorenú v zmysle § 829 Občianskeho zákonníka, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto 

uznesenia.  
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:  
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 
Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková Mgr. Norbert Nagy Peter Sládeček 

Bc. Soňa Lukyová  MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Monika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Peter Dubeň Ing. Miroslav Rybársky 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdóniová Ing. Rastislav Uhrovič  

 
proti – 0   
zdržal sa – 0 
neh0lasoval – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12) Záver 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
Zapísala: L. Zaťková 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 12,50 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: 
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..................................................             ..................................................  
       Ing. Miroslav Rybársky           Bc. Soňa Lukyová 

 I. overovateľ                            II. overovateľ 
 
 


