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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 18. september 2014, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       Ing. Emil Vozár 
overovatelia zápisu: Ing. Emil Vozár  

Ing. Mária Biesová  
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 (poslancov MsZ, 

zástupcov inštitúcií, riaditeľov škôl, verejnosť ako aj záujemcov o funkciu hlavného kontrolóra mesta) 
a viedol primátor mesta (ďalej aj „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. Uviedol, že zasadnutie je osobitne 
dôležité v tomto funkčnom období najmä z dôvodu dnešnej voľby hlavného kontrolóra mesta 
a konštatoval prítomnosť 16 poslancov MsZ (krátko po otvorení rokovania sa počet zvýšil na 18). 
Ospravedlnený je poslanec Mgr. Norbert Nagy.  
 
Program: 

 
Program rokovania, ktorý poslanci MsZ obdržali na pozvánke spolu s materiálmi na dnešné 

rokovanie a ktorý bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým (na úradnej tabuli) predsedajúci navrhol 
zmeniť a prečítal ho v nasledovnom znení: 

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta ZH   
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta  
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2013/2014, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad 
Hronom  

6. a) Správa o činnosti FK Pohronie za rok 2013   
b) Správa o činnosti Cyklistického klubu za rok 2013        

7. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2014 
8. Informácia o stave rozkopávok na území mesta 
9. Správa o stave zelene v meste 
10. Informácia o projektoch 
11. Schválenie pôžičky pre projekt  Digitalizácia kina 
12. Interpelácia poslancov 
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) Majetkovo-právne vzťahy 
14. Záver 

 
V pokračovaní rokovania vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie ďalších návrhov na 

doplnenie dnešného programu.  
Vystúpil Ing. Emil Vozár, zástupca primátora mesta s návrhom zaradiť do programu bod – nárok 

na odmeny poslancov MsZ. 
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Zo strany poslancov MsZ neodznel k zneniu programu už žiadny ďalší návrh, poslanci MsZ 
hlasovali za doplnenie programu rokovania o bod 13b) Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva:  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová,  Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 

 
 Následne poslanci MsZ hlasovali za program ako celok v tomto znení:  
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta ZH   
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta  
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2013/2014, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad 
Hronom  

6. a) Správa o činnosti FK Pohronie za rok 2013   
b) Správa o činnosti Cyklistického klubu za rok 2013        

7. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2014 
8. Informácia o stave rozkopávok na území mesta 
9. Správa o stave zelene v meste 
10. Informácia o projektoch 
11. Schválenie pôžičky pre projekt  Digitalizácia kina 
12. Interpelácia poslancov 
13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) Majetkovo-právne vzťahy 
b) odmeny poslancov mestského zastupiteľstva 

14. Záver 
 
Hlasovanie:  
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová,  Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 

 
  
 V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  
 
1. návrhová komisia: Mgr. Monika Balážová, Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Peter Dubeň. Nik z prítomných 
nepredniesol iný návrh.  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  15 
za –  14  /PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,  
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
zdržal sa – 1  /Ing. Dubeň/ 

 
 
2. overovatelia zápisnice: Ing. Emil Vozár a Ing. Mária Biesová. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová,  Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/ 
zdržal sa – 1  /Ing. Vozár/ 
 
 

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 

Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová,  Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
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k bodu 2) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

Predkladá - písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta 
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta 

 

 Ing. Eva Vincentová predniesla plnenie uznesení ku dňu 18.9.2014. 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 hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 90 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 18.9.2014.  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/   
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 3) Voľba hlavného kontrolóra mesta ZH  
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ 
Vypracoval: Ľubica Tőrőková, personalista MsÚ 

 
 Úvodnú informáciu podala Ing. Mariana Páleníková: Uznesením mestského zastupiteľstva č. 
68/2014 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra mesta Žiar nad 
Hronom. Prihlášky do výberového konania v stanovenom termíne zaslali šiesti uchádzači. Vzhľadom na 
skutočnosť, že v zmysle uznesenia MsZ č. 68/2014 kandidáti, ktorí splnia predpoklady výberového 
konania definované v tomto uznesení budú pozvaní na zasadnutie MsZ dňa 18.09.2014, primátor mesta 
určil komisiu na otváranie obálok – prihlášok do výberového konania. Komisia na svojom stretnutí dňa 
16.09.2014 obálky otvorila, otvorenie zápisnične potvrdila. Vzhľadom na skutočnosť, že 6 kandidáti:         
Ing. Adriana Zliechovcová, Zuzana Hanzelová, Mgr. Andrea Budinská, Bc. Ivan Šimič,                                    
Ing. Michaela Grznárová, Ing. Bc. Eva Vincentová splnili predpoklady výberového konania boli  pozvaní 
na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zápis o overení prihlášok na výberového konania  bude 
odovzdaný členom volebnej komisie na rokovaní MsZ dňa 18.09.2014. 
 Voľba hlavného kontrolóra mesta bude prebiehať verejným hlasovaním. V zmysle § 18a) ods. 3 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za hlavného kontrolóra bude 
zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
Ak ani jeden kandidát nezíska takú väčšinu, vykoná sa na tom istom zasadnutí 2. kolo volieb. V druhom 
kole bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa v druhom kole 
rozhoduje žrebom. 
 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18a) ods. 
5 mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra mesta na 6 rokov, pričom jeho funkčné obdobie sa 
začína dňom, ktorý je určený ako nástup do práce v pracovnej zmluve na dobu určitú , do skončenia 
funkčného obdobia t.j. 6 rokov. 
 

Požiadala, aby bola v ďalšom kroku mestským zastupiteľstvom zvolená volebná komisia, ktorej 
bude odovzdaný originál materiálov.  
 
 Mgr. Peter Antal následne predložil návrh, aby bola volebnou komisiou pre voľbu hlavného 
kontrolóra mesta zároveň návrhová komisia, t.j. Mgr. Monika Balážová, Ing. Rastislav Uhrovič a Ing. 
Peter Dubeň. 
 
 Zo strany prítomných neodznel k návrhu predsedajúceho žiadny iný návrh, poslanci MsZ hlasovali 
za navrhnuté zloženie volebnej komisie:  
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Hlasovanie: 
prítomní –  15 
za –  15  /PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, 
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 
 Predsedajúci skonštatoval, že volebná komisia bude pracovať v schválenom zložení.  
 

Ing. Mariana Páleníková v ďalšom uviedla, že volebnej komisii odovzdáva materiály, a môže sa 
pristúpiť k aktu voľby, pričom návrh mesta je, aby sa záujemcovia prezentovali v poradí tak, ako boli na 
mestský úrad doručené prihlášky do výberového konania (je to spracované aj v uznesení), t.j.: Ing. 
Adriana Zliechovcová, Ing. Michaela Grznárová Kinková, Zuzana Hanzelová dnes telefonicky 
ospravedlnila svoju neúčasť, nezúčastní sa voľby, Bc. Ivan Šimič, Mgr. Andrea Budinská, Ing. Bc. Eva 
Vincentová. V prípade, že je iný návrh poslancov, je potrebné určiť poradie. 

     
 Zo strany prítomných neodznel k spôsobu voľby hlavného kontrolóra mesta žiadny iný návrh, 
poslanci MsZ hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 91 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ volí  
 

Volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v zložení : 
 
- Ing. Peter Dubeň 
- Ing. Rastislav Uhrovič 
- Mgr. Monika Balážová 
 
b/ berie na vedomie 
 
1. správu volebnej komisie, ktorá skonštatovala, že šiesti uchádzači splnili podmienky a náležitosti 
prihlášky na hlavného kontrolóra mesta. 
 
2. súhlas volebnej komisie s ich zaradením do voľby hlavného kontrolóra mesta v poradí, ako boli žiadosti 
doručené na mestský úrad: 
 
- Ing. Adriana Zliechovcová 
- Ing. Michaela Grznárová Kinková 
- Bc. Ivan Šimič 
- Mgr. Andrea Budinská 
- Ing. Bc. Eva Vincentová 
 
3. správu volebnej komisie, ktorá skonštatovala, že výberového konania sa nezúčastní Zuzana 
Hanzelová, ktorá telefonicky oznámila primátorovi mesta, že sa voľby nezúčastní.  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
- Ing. Peter Dubeň sa informoval, či p. Zuzana Hanzelová svojou neúčasťou pri voľbe automaticky 
nevypadáva zo zoznamu kandidátov. Predsedajúci odpovedal, že je to voľba samotnej kandidátky, či sa 
prezentácie zúčastní alebo nie, zo zoznamu nevypadáva a hlasovať sa bude aj o nej. 
 
- Ing. Mariana Páleníková ešte požiadala záujemcov o funkciu hlavného kontrolóra mesta, aby ich 
jednotlivé prezentácie boli v časovom limite cca 10 minút. Po prezentácii jednotlivého záujemcu bude 
priestor na otázky poslancov v časovom limite cca 5 minút.  
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 V nasledujúcej časti rokovania prebiehali jednotlivé prezentácie, ktoré sú v plnom rozsahu 
zaznamenané na zvukom zázname z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Záujemcovia 
prezentovali svoje osoby, vzdelania, kvalifikácie, súčasné zamestnanie, taktiež vhodnosť svojej osoby pre 
výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta. K prezentáciám s otázkami vystúpili títo poslanci MsZ:  
 
1. Prezentácia Ing. Adriana Zliechovcová 
 
Otázky: 
 
- Ing. Peter Dubeň – aká je Vaša predstava práce HKM s poslancami MsZ, a ako vnímate postavenie 
HKM v súvislosti s tým, že je zamestnancom mesta ale jednoznačne zodpovedná za svoju prácu 
mestskému zastupiteľstvu.  
 
- Ing. Stella Víťazková – čo prvé urobíte po nástupe do funkcie v prípade, že budete zvolená, čo si 
predstavujete pod kľúčovými procesmi mesta, ktoré ste spomenuli vo svojej prezentácii v súvislosti s tým, 
že ich chcete zlepšiť.  
  
- PaedDr. Veronika Balážová – od r. 2009 pracujete na zahraničnej vysokej škole ako interný odborný 
asistent katedry financií a bankovníctva, máte pedagogické minimum – ste kvalifikovaná, čo Vás viedlo 
k tomu, že po 5 rokoch praxe so študentmi ste sa rozhodli prihlásiť do výberového konania na túto 
funkciu.   
 
 Odpovedala: Ing. Adriana Zliechovcová. 
 
 

2. Prezentácia Ing. Michaela Grznárová Kinková 
 
Otázky: 
 
- Ing. Mária Biesová – mali ste nejaký kontakt so samosprávou, viete čo Vás čaká. 
 
- Ing. Peter Dubeň - aká je Vaša predstava práce HKM s poslancami MsZ a vedením mesta. 
 
- Jozef Tomčáni – na akej úrovni ovládate anglický jazyk. 
 
- Ing. Stella Víťazková - čo prvé urobíte po nástupe do funkcie v prípade, že budete zvolená, čo 
považujete za svoje silné a slabé stránky, keby ste sa k tejto funkcii dostali.  
 
- PaedDr. Veronika Balážová – v prípade Vášho zvolenia do funkcie a v prípade, žeby ste nemali 
k dispozícii Ing. Vincentovú, na ktorých spolupracovníkov by ste sa obrátili na úrade, zaujímali ste sa 
v minulosti o prácu mestského zastupiteľstva, poslancov, ako Vám je blízka táto práca. 
 

Odpovedala Ing. Michaela Grznárová Kinková. 
 
 

Po vystúpení kandidátky Ing. Michaely Grznárovej Kinkovej predsedajúci prečítal vyhlásenie 
jedného kandidáta, ktoré obdržal pred prezentáciou kandidáta Bc. Ivana Šimiča: „Týmto vyhlasujem, že 
nemám záujem zúčastniť sa voľby hlavného kontrolóra mesta ZH a odstupujem z voľby hlavného 
kontrolóra. Ďakujem. Mgr. Andrea Budinská“. Uviedol tiež, že pre akt voľby hlavného kontrolóra ostávajú 
5 kandidáti.  
 
 

3. Prezentácia Bc. Ivan Šimič 
 
Otázky: 
 
- Ing. Peter Dubeň - aká je Tvoja predstava práce HKM s poslancami MsZ a vedením mesta, na akú 
oblasť by si sa v prvom rade zameral v prípade zvolenia do tejto funkcie. 
 
- PaedDr. Veronika Balážová – ako dlhoročný mestský policajt, aké presvedčenie a dôvod ste mali 
k prihláseniu sa do tohto výberového konania. 
 
 Odpovedal Bc. Ivan Šimič. 
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4. Prezentácia Ing. Bc. Eva Vincentová  
 
Otázky: 
 
- Ing. Emil Vozár – máte dojem, že od r.  2010 ako som poslancom, bola komunikácia s poslancami na 
dostatočnej úrovni.  
 
- Ing. Mária Biesová – vedela by si hlavná kontrolórka v prípade zvolenia predstaviť nejaké inovatívne 
postupy v svojej práci príp. vniesť nový prvok do kontrolnej činnosti. 
 
- PaedDr. Veronika Balážová – vedomosti nadobudnuté rôznymi vzdelávacími aktivity (doložené 
certifikátmi v prihláške) si využívala len pre seba alebo si ich odovzdávala aj svojim spolupracovníkom. 
 
- Ing. Stella Víťazková – môžeš spätne zhodnotiť - po prvom Tvojom nástupe do tejto funkcie z úplne 
iného sektoru – je to veľký rozdiel kontrolovať verejné financie a účtovať nejakú spoločnosť, ktorá je 
napojená na iné hospodárenie (a.s., s.r.o.,), nakoľko všetci prítomní kandidáti nemajú skúsenosť so 
samosprávou. 
 
- Ing. Peter Dubeň – musí hlavný kontrolór mesta dodržiavať zákonitosť a zákon. 
 
- Mgr. Katarína Dekýšová – kde v  komunikácii hlavného kontrolóra a súčasných poslancov nastal 
problém, kde bola chyba  
 
 Zo strany prítomných neodznela k prezentáciám už žiadna otázka. Predsedajúci na požiadanie 
vyhlásil 15 minútovú prestávku.  
 
 
 Po nej odovzdal slovo volebnej komisii. Člen Ing. Peter Dubeň následne informoval, že volebná 
komisia po porade rozhodla o nasledovnom systéme verejného hlasovania: každý poslanec podľa 
abecedného zoznamu príde pred pult a verejne vyjadrí hlas za svojho kandidáta s tým, že volebná 
komisia bude jednotlivé hlasy sčítavať. Po vyjadrení slobodnej vôle každého poslanca hlasy sčíta a určí 
hlavného kontrolóra mesta na nasledujúce volebné obdobie 6 rokov. 
 
Akt voľby hlavného kontrolóra mesta: 
 
Poslancov v abecednom poradí vyzýval za pult hlasovať Mgr. Peter Antal.  
 

1. Mgr. Monika Balážová – volím Ing. Evu Vincentovú 
2. PaedDr. Veronika Balážová – po zvážení volím Ing. Evu Vincentovú  
3. Bc. Viera Biela – volím Ing. Evu Vincentovú  
4. Ing. Mária Biesová – po dôkladnom preštudovaní materiálov všetkých kandidátov volím za 

kontrolórku Ing. Bc. Evu Vincentovú 
5. Ing. Dušan Bosák – môj hlas dávam Ing. Bc. Eve Vincentovej 
6. MUDr. Lýdia Cígerová – môj hlas dávam Ing. Bc. Eve Vincentovej 
7. Mgr. Katarína Dekýšová – ja svoj hlas nedám nikomu, nemám kandidáta, ktorého by som zvolila 
8. Ing. Peter Dubeň – pozorne som si vypočul a prečítal materiály, po dôkladnom zvážení dávam 

hlas Ing. Zliechovcovej 
9. Mgr. Anton Jánoška – svojím vystúpením ma presvedčila Ing. Zliechovcová, dávam jej svoj hlas 
10. Mgr. Monika Kopčová – svoj hlas dávam Ing. Zliechovcovej 
11. MUDr. Richard Rišňovský – svoj hlas dávam Ing. Eve Vincentovej 
12. Mgr. Martin Sklenka – volím Ing. Evu Vincentovú  
13. Stela Šeševičková – svoj hlas dávam Ing. Vincentovej 
14. Jozef Tomčáni – je mi ťažké rozhodovať, pretože prezentácia kandidátov bola veľmi dobrá, zvážil 

som všetky okolnosti a svoj hlas dávam Ing. Vincentovej 
15. Ing. Rastislav Uhrovič – svoj hlas dávam Ing. Bc. Vincentovej 
16. Ing. Stella Víťazková – aj ja som zvážila všetky za a proti a hlas dávam Eve Vincentovej 
17. Ing. Emil Vozár – svoj hlas dávam Ing. Bc. Eve Vincentovej 
18. Ing. Michal Žurav – hlasujem za Ing. Evu Vincentovú  

 
 
Predsedajúci dal opäť slovo volebnej komisii, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb. 

Člen Ing. Peter Dubeň – voľba hlavného kontrolóra na najbližších 6 rokov prebehla. Komisia konštatuje,  
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že prebehla v súlade so zákonom a s vyhláškou ktorú Mesto ZH zverejnilo. Voľba bola verejná, všetci 
prítomní poslanci prejavili svoj názor a svoj hlas dali tomu, komu zvážili. Na mestskom zastupiteľstve sa 
zúčastnilo 18 poslancov. V prvom kole môže byť HKM zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých 
poslancov MsZ. Z 19 poslancov je 1 neprítomný, 1 poslankyňa nedala hlas žiadnemu uchádzačovi, Ing. 
Adriana Zliechovcová získala 3 hlasy, Ing. Michaela Grznárová Kinková 0 hlasov, Zuzana Hanzelová 0 
hlasov, Bc. Ivan Šimič 0 hlasov, Ing. Bc. Eva Vincentová 14 hlasov. Volebná komisia konštatuje, že na 
najbližšie volebné obdobie 6 rokov sa hlavnou kontrolórkou mesta stáva Ing. Bc. Eva Vincentová.  
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 92 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ volí 
 
V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov do funkcie 
hlavného kontrolóra mesta na obdobie 6 rokov s účinnosťou od 26.9.2014: 
 
1. Ing. Adriana Zliechovcová   - počet hlasov za: 3  /Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová/ 
2. Ing. Michaela Grznárová Kinková  - počet hlasov za: 0 
3. Zuzana Hanzelová   - počet hlasov za: 0 
4. Bc. Ivan Šimič   - počet hlasov za: 0 
5. Ing. Bc. Eva Vincentová  - počet hlasov za: 14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. 
Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, 
Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
 
prítomní – 18 
zdržal sa – 1  /Mgr. Dekýšová/ 
 
 

b/ berie na vedomie  
 
Správu volebnej komisie, ktorá skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania v zmysle § 18 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov bola do funkcie hlavného 
kontrolóra mesta zvolená Ing. Bc. Eva Vincentová na obdobie 6 rokov a to s účinnosťou od 26.9.2014.  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  18 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
zdržal sa – 1  /Ing. Dubeň/ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
  

 
 Mgr. Peter Antal skonštatoval, že najbližších 6 rokov bude hlavným kontrolórom mesta Ing, Eva 
Vincentová a zablahoželal jej. Poďakoval všetkým, ktorí sa prihlásili do výberového konania. Verí, že čo 
Ing. Vincentová prezentovala a sľúbila mestskému zastupiteľstvu aj naplní a tento svoj záväzok prenesie 
aj do nového zastupiteľstva. Týmto považuje voľbu hlavného kontrolóra za ukončenú. 
 
  
 

k bodu 4) Informácia o plnení rozpočtu mesta 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania 
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie odboru EaF 

 
 Ing. Martin Majerník informoval prítomných, že plnenie rozpočtu k 30.6.2014 je v časti príjmov na 
úrovni 5 885 990 eur a v časti výdavkov na úrovni 5 376 632 eur, čo vytvára celkové saldo rozpočtu vo 
výške 509 358 eur. Uviedol, že mesto napĺňa rozpočet tak, ako je schválený aj vrátane zmien 
a konštatoval, že k dnešnému dňu sú naplnené všetky záväzky mesta vyplývajúce z faktúr či zmluvných 
vzťahov. 
 
  Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
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- Ing. Mária Biesová – opýtala sa, prečo je plnenie rozpočtu v programe 3.4. Intenzifikácia separovaného 
zberu vo výške 30 460 eur (upravený rozpočet na túto kapitolu predstavuje 107 000 eur), a či hodnota 
235 t, uvedená ako plnenie ukazovateľa Predpokladaná množstvo odpadu vyprodukovaného v meste za 
rok v tonách k 30.6.2014 v programe 3.3. Odpadové hospodárstvo v Polročnej monitorovacej správe 
plnenia merateľných ukazovateľov správna, keďže hodnota ukazovateľa pre r. 2014 je 6 000t. 

 
  Odpovedal: Ing. Ján Vinarčík. 
 

- Mgr. Monika Balážová – opýtala sa na dôvod nízkeho plnenia rozpočtu (len 20%) v položke – Na dávku 
v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v podkapitole 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej 
a sociálnej núdzi (sama podpisovala niekoľko žiadostí o poskytnutie dávok), opýtala sa v súvislosti 
s nedávnou výsadbou zelene v meste (stromčeky medzi domami) ako boli vyberané tieto prvky výsadby 
a aká je starostlivosť o ne, nakoľko už sú niektoré ovisnuté.  

 
  Odpovedal: Ing. Martin Majerník, Ing. Mariana Páleníková, Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Peter Antal. 
 

- Ing. Peter Dubeň – požiadal pripomenúť, prečo sa navyšoval rozpočet v programe 4 Správa majetku 
mesta, v položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív (podkapitola 06.6. Bývanie a občianska 
vybavenosť inde neklasifikované) o 120 000 eur. 

 
  Odpovedal: Ing. Martin Majerník. 
 

- Ing. Stela Víťazková – opýtala sa, či bude plnenie rozpočtu v kapitole 4.4. MHD v tomto roku také, ako 
je naplánované 

 
  Odpovedali: Ing. Ján Vinarčík, Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal. 
 

- PaedDr. Veronika Balážová – konštatovala spokojnosť s plnením rozpočtu v kapitole 6. Kultúra, 
v Polročnej monitorovacej správe plnenia merateľných ukazovateľov je v tejto kapitole uvedené, že 
rozpočet v položke Príjmy z kultúrnej činnosti sa plní k 30.6.2014 vo výške 75 433 eur (plán pre rok 2014 
je 50 850 eur) a v položke Návštevnosť Kina Hron vo výške 3 351 (plán pre rok 2014 je 3 000), 
pracovníkom MsKC patrí poďakovanie za výber kultúry v meste, ktorá je naozaj bohatá. 

 
- Bc. Viera Biela – v náväznosti na odpoveď Ing. Jána Vinarčíka v súvislosti s plnením rozpočtu v kapitole 
4.4. MHD sa opýtala, či chodníky v meste nie je potrebné udržiavať, keďže je možné z rozpočtu pre tento 
účel presúvať financie na pokrytie položky MHD. 

 
  Vysvetlil Ing. Martin Majerník.  
 

- Jozef Tomčáni – v súvislosti s kapitolou 4.6. Rekreačné a športové zariadenia poznamenal, že hoci je  
rozpočet naplnený už na 62% a mesto plánuje rekonštrukciu športovej haly, bolo by dobré nájsť ešte 
prostriedky na opravu osvetlenia v športovej hale, nakoľko je nedostačujúce a organizujú sa tam ešte 
zápasy.  

 
  Odpovedal: Mgr. Peter Antal. 
 
- Stella Šeševičková – opýtala sa v súvislosti s plnením rozpočtu v kapitole 4.4. MHD na 78% , či po jeho 

naplnení na 100% bude potrebné navýšiť rozpočet v tejto kapitole alebo prestane MHD v meste 
zabezpečovať služby. 

 
  Odpovedal: Mgr. Peter Antal, Ing. Martin Majerník, Ing. Ján Vinarčík.  
 

 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 93 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 30.6.2014.  
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Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/   
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 5) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 
roku 2013/2014, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad 
Hronom  
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ 
Vypracoval: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení z podkladov riaditeľov Š a ŠZ 

 

  Materiál prezentovala Mgr. Adriana Giláňová. Správa je predložená v zmysle platnej legislatívy 
a je vypracovaná za rok 2013/2014. Je veľmi obsiahla a vypovedajúca o činnosti každej školy za 
príslušný rok, koľko finančných prostriedkov na činnosť použili či už z vlastných zdrojov alebo rozpočtu 
mesta. Ďalej doplnila predloženú informáciu o počet žiakov na žiarskych školách za obdobie 3 rokov: 
pred 3 rokmi - 1332 žiakov, minulý šk. rok - 1362 a tento školský rok 1353. Počet je oproti minulému šk. 
roku spôsobený zvýšeným počtom odkladov nástupu povinnej školskej dochádzky – minulý šk. rok to 
bolo 37 a tento šk. rok je to 53 odkladov. Poďakovala sa riaditeľom a pedagogickým zamestnancom, ktorí 
pripravujú pre poslancov správy za prípravu týchto správ a tiež sa poďakovala poslancom za prácu 
v komisiách ako aj v radách škôl.  
 

Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 

- Mgr. Katarína Dekýšová – ako učiteľka, členka komisie školstva a tiež poslankyňa na záver tohto 
volebného obdobia zhodnotila fungovanie školstva v meste v porovnaní s inými mesta na veľmi dobrej 
úrovni, poďakovala za to vedeniu a všetkým, ktorí na úseku školstva pracujú.   
 
 Reagoval: Mgr. Peter Antal – vyslovil názor, že školy v meste idú podľa neho perfektne a aktivity 
ktoré na všetkých základných školách prebiehajú smerujú naozaj k tomu, aby sa počet žiakov zvyšoval 
a naše školy sú tomu uspôsobené. Taktiež uviedol, že do škôl sa v rámci možností stále investuje 
(podaný projekt na ZŠ Ul. Jilemnického – stavebné úpravy športového areálu, ZŠ. M.R.Štefánika – 
postavila vyučovaciu miestnosť – altánok, ZŠ. Dr. Janského – úspech prebehol aj v televízii (namiesto 
tabúľ a klasickej kriedy budú používať steny a fixky). Podľa neho sa školy majú čím pýšiť a taktiež 
poďakoval všetkým, ktorí v oblasti školstva pracujú.  
 
- Ing. Stela Víťazková – pochvala riaditeľov ZŠ, MŠ, CVČ za prácu ako aj za to, že do škôl prinášajú 
financie aj z iných zdrojov ako mestských – sú to ľudia na správnych miestach, poprosila zhodnotiť po 
roku pôsobenia triedu ALEŠ v MŠ na Ul. Rudenkovej aj s finančného hľadiska a tiež sa zaujímala o vízie 
jej fungovania v ďalších rokoch. 
 
 Odpovedala: Ing. Mariana Páleníková. 
 
- Ing. Mária Biesová – poďakovala za CD s rozsiahlymi správami o činnosti škôl, znepokojujú ju zhoršené 
správy zo správania, požiadala riaditeľov o ich názor, prečo je to tak a čím je to podľa nich spôsobené. 
Riaditeľa ZS. Dr. Janského požiadala o priblíženie odsúhlaseného projektu vo výške 260 000 eur – 
Podpora profesionálnej orientácie detí na odborné vzdelávanie. 
 
 Reagovali: Mgr. Adriana Giláňová, Mgr. Marián Majzlík, Mgr. Ľubica Baranová, Mgr. Marek Baláž.  
 
- PaedDr. Veronika Balážová – požiadala riaditeľku CVČ o vyjadrenie, prečo je taký nízky počet 
záujmových útvarov a detí v nich pri oddeleniach prírodoveda, a veda a technika (tabuľka v predloženej 
správe), teší sa vyššiemu počtu detí v odboroch ZUŠ  
  

Odpovedala: Mgr. Helena Gáfriková. 
 

- Mgr. Monika Balážová - vystúpila s faktickou poznámkou k počtu útvarov a detí v CVČ - aj na 
jednotlivých školách pracujú takéto krúžky a deti ich navštevujú, takže možno práve preto je ich počet 
v CVČ nižší.   
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- Ing. Mariana Páleníková – informovala, že mesto spracováva komplexný prehľad všetkých úspešných 
projektov, do ktorých boli školy v meste zapojené od obdobia r. 2009 (termín spracovania je 15.10.2014). 
Prehľad bude poslancom k dispozícii.  
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 94 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013/2014 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom. 
 
Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 6a) Správa o činnosti FK Pohronie za rok 2013   
Predkladá – písomne: Mgr. Rastislav Štanga, športový riaditeľ mládeže a juniorov 
Vypracoval: Mgr. Rastislav Štanga, športový riaditeľ mládeže a juniorov 

 
 Mgr. Rastislav Štanga v úvode informoval, že predložený materiál obsahuje menný zoznam 
a funkcie ľudí, ktorí v klube pracujú, menný zoznam dobrovoľníkov, počet členov, výsledky v súťažiach 
v období 2013/2014 a financovanie klubu v častiach mládež a muži. 
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
- Mária Biesová – opýtala sa, v akej výške sú celkové príjmy klubu v skupine muži, nakoľko to materiál 
neobsahuje. 
 
 Odpovedal: Mgr. Rastislav Štanga.  
 
- Ing. Emil Vozár – vyzdvihol činnosť klubu z hľadiska trénovania najmä malých detí, má dobrý pocit 
z toho, keď ich vidí v parku trénovať, kladne hodnotí aj prístup trénerov a tiež poukázal na pozitívne 
ohlasy a reakcie rodičov trénujúcej mládeže. 
 
- Mgr. Peter Antal – funkcionári klubu FK Pohronie dávajú klubu naozaj maximum, veľký dôraz je 
skutočne kladený na trénovanie mládeže, poukázal v tejto súvislosti na iniciatívu p. Rastislava Urgelu 
a jeho novozaloženú školičku s cieľom vychovávať si už v malom veku svojich futbalistov, spomenul, že 
aj prezident FK na Slovensku pri návšteve nášho mesta vyzdvihol výbornú úroveň fungovania 
futbalového klubu. 
 
- Jozef Tomčáni – fungovanie futbalového klubu hodnotí veľmi kladne, práca všetkých funkcionárov 
a orgánov je pre rast a napredovanie detí veľmi dobre organizovaná, veľká vďaka patrí p. Glezgovi za 
spolufinancovanie klubu 
 
- Mgr. Monika Balážová – opýtala sa, čo sa financuje z položiek uvedených v rozpočte muži – Hráčska 
odmena a Prestup hráča.  
 
 Odpovedali: Mgr. Rastislav Štanga, Mgr. Peter Antal.  
 
- Ing. Rastislav Uhrovič – zaujímal sa, či sú v klube aj hráči – profesionáli, alebo len poloprofesionáli, ktorí 
hrajú futbal popri zamestnaní. 
 
 Odpovedal: Mgr. Rastislav Štanga. 
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 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 95 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti FK Pohronie za rok 2013.  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  13 
za –  13  /Mgr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, MUDr. Rišňovský, 
Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 6b) Správa o činnosti Cyklistického klubu za rok 2013 
Predkladá – písomne: František Sitora, tréner CK 
Vypracoval: František Sitora, tréner CK 

 
 Predsedajúci na úvod pripomenul, že cyklistický klub v meste funguje pod mestským športovým 
klubom ako občianske združenie z dôvodu centra talentovanej mládeže a šéfuje mu riaditeľ ZŠ na Ul. 
Jilemnického 2, Mgr. Marián Majzlík, ktorý aj prednesie správu k predmetnému bodu. 
 
 Mgr. Marián Majzlík uviedol, že predložená správa je vypracovaná od 10.4.2013, t.j. od vzniku 
OZ, tvoria ju 2 časti – činnosť CK a hospodárenie CK. Vyslovil presvedčenie, že cyklistický klub je na 
slovenské pomery v Žiari nad Hronom výnimočný, nakoľko dosahuje vynikajúce výsledky čo v konečnom 
dôsledku odráža aj záujem sponzorov. Zdôraznil, že p. Sitora je človek, ktorý presahuje úroveň Žiaru nad 
Hronom. Ako „pikošku“ ďalej uviedol, že tohtoročnú sezónu ukončil p. Sitora výhrou časovky družstiev a 2 
Žiarčania budú jazdiť tohtoročné majstrovstvá sveta (Zverko, Zimáni).  
 
- Mgr. Peter Antal – taktiež vyzdvihol prácu p. Sitoru, ktorý z CK urobil slovenskú špičku, čo považuje za 
obrovský úspech. Do pozornosti tiež dal, že mesto ZH cez svoje zdroje financuje CK sumou  6 000 eur. 
Všetky ostatné financie si získal CK sám, či už príspevkami zo štátu alebo od ďalších sponzorov.  
 
- Ing. Emil Vozár – poznamenal, že výsledky klubu sú zásluhou p. Sitoru a všetkých, ktorí okolo cyklistiky 
robia, poprial p. Sitorovi aby mu takéto trénerské tempo ešte dlho vydržalo.  
 
- Ing. Rastislav Uhrovič – zúčastnil sa po prvýkrát valnej hromady CK, kde bola táto správa 
prerokovávaná a kde činnosť klubu prezentoval aj p. Sitora – aké majú ambície a aj problémy, je 
pozoruhodné, že klub dosahuje takéto výsledky aj napriek podmienkam, v ktorých funguje. 
 
- Jozef Tomčáni – je rád, že OZ je takto formované a vedené a ďakuje predsedovi OZ Mgr. Mariánovi 
Majzlíkovi za podmienky, ktoré pre klub vytvára.  
 
- Ing. Mária Biesová – taktiež vyzdvihla činnosť p. Sitoru, požiadala tlmočiť mu poďakovanie  
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 96 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti Cyklistického klubu za rok 2013.  
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Hlasovanie: 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/   
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 7) Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2014 
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC 
Vypracoval: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC 

 
 Informáciu prezentovala PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Za asi najvýznamnejší bod považuje 
projekt Digitalizácia kina Hron. V apríli bola digitalizácia spustená. Návštevnosť v predloženej informácii 
počíta aj návštevu škôl, priemerná návštevnosť na 1 film je cca 30 divákov, čo by mohlo byť aj lepšie, ale  
vplyv na plnenie príjmov ku koncu roku by to mať nemalo. Z materiálneho hľadiska vyzdvihla 
zrealizovanie obnovy balkónovej chodby, mení sa v súčasnej dobe koberec v divadelnej sále, bude sa 
maľovať aj pódium v nej, čalúnia sa kreslá v obradnej sieni. Podujatia ako Osmy svetadiel, Bál Žiarčanov, 
Fašiangy, Skoro májová veselica, detské predstavenia boli tiež z jej pohľadu úspešné. 
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
- Mgr. Katarína Dekýšová – poďakovala sa riaditeľke MsKC a všetkým, ktorí na tomto úseku pracujú za 
aktivity a úroveň kultúry v našom meste, opýtala sa v súvislosti s opätovným využívaním domu kultúry na 
občasné podujatia, či vedenie MsKC neuvažuje o kúpe ďalšej techniky, ktorá by slúžila na organizovanie 
podujatí tam a nemusela by sa prenášať súčasná. 
 
 Odpovedala: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
- Mgr. Monika Kopčová – poznamenala, že je chýba možnosť kúpy vstupeniek na podujatia cez internet - 
on-line, opýtala sa, či sa v blízkej budúcnosti uvažuje zaviesť aj tento spôsob predaja. 
 
 Odpovedala: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
- Ing. Mária Biesová – dala do pozornosti informáciu z predloženého materiálu o príprave ďalšieho 
vydania Zborníka smútočných príhovorov a poézie KOLOBEH 2 od autorky Silvie Hlôškovej, ktorá je 
pracovníčkou MsKC, v súvislosti s detským kútikom v MsKC sa opýtala, či v prípade konania osláv 
a uzavretia kútika pre verejnosť sa nedá napr. vyčleniť v rámci kútika nejaký priestor pre iné detičky. 
 
 Odpovedali: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., Mgr. Peter Antal. 
 
- Ing. Rastislav Uhrovič – uvítal, že priestor dostávajú aj žiarskej skupiny, ocenil projekt Lolo a Piškót – 
ktorí sa objavili na Dni detí v parku Š. Moysesa, za ktorým sú zvukári pracujúci v MsKC. 
 
 Odpovedala: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
- MUDr. Richard Rišňovský – taktiež pochválil kultúru v meste, opýtal sa v súvislosti s kinom Hron a jeho 
digitalizáciou na to, prečo keď stúpajú príjmy stúpajú aj náklady, čím je to spôsobené. 
 
 Odpovedali: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., Mgr. Peter Antal. 
 
- Ing. Stella Víťazková – zaujímala sa, či náklad na pracovníčku v detskom kútiku je čisto náklad mesta, 
lebo v tom prípade je to podľa jej názoru výrazná celoročná služba občanom, skonštatovala, žeby bolo 
naozaj dobré uvažovať o zverejňovaní súkromných akcií v detskom kútiku aj iným spôsobom ako na FB, 
zaujímala sa na aktivity MsKC v súvislosti s propagáciou kina. 
 
 Odpovedala: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
- PaedDr. Veronika Balážová – poprosila cestou riaditeľky MsKC poďakovať drotárke Blažene Krivákovej, 
ktorej svadobný veniec – parta – je na ukážku umiestnený v obradnej sieni MsKC a bude tam 
umiestňovaný len počas obradov, skonštatovala, že svojimi podujatiami môže MsKC konkurovať aj 
krajským mestám.  
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 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 97 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za I. polrok 2014. 
 
Hlasovanie: 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/   

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 8) Informácia o stave rozkopávok na území mesta  
Predkladá – písomne: Dagmar Szarvašová, vedúca stavebného úradu 
Vypracoval: Ing. Stanislava Holosová, stavebný úrad 

  
Ing. Stanislava Holosová v úvode poznamenala, že písomná informáciu k bodu bola predložená 

v písomnej podobe. Ďalej uviedla, že Mesto ZH ako príslušný orgán štátnej správy vydáva povolenia na 
zvláštne užívanie verejného priestranstva s určením podmienok len v prípade, ak sa jedná o verejné 
priestranstvo. Ak sa realizuje výkopová ryha alebo rozkopávka na pozemkoch vo vlastníctve FO alebo 
PO, podmienky určujú práve tieto osoby. Rozkopávky realizované na území mesta je možné zadeliť do 3 
kategórií: 1) výkopové práce, ktoré je potrebné nevyhnutne zrealizovať z dôvodu budovania inžinierskych 
sietí k novým objektom (na ktoré bolo vydané územné alebo stavebné povolenie, alebo ohlásenie drobnej 
stavby), 2) rozkopávky realizované z dôvodu rekonštrukcie alebo výmeny jestvujúcich inžinierskych sietí, 
3) rozkopávky povolené za účelom odstránenia havárií a porúch. Na základe grafického porovnania rokov 
2011 – 2013 konštatovala, že práve odstraňovanie porúch a havárií tvorí viac ako 50% všetkých 
rozkopávok (r. 2011 = 52%, r. 2012 = 62%, r. 2013 = 79%). K 5.9.2014 tvorí táto kategória 76% zo 
všetkých rozkopávok na území mesta. Komentovala tiež tabuľku č. 1 – Prehľad o rozsahu realizovaných 
výkopových ryhách v m

2
 v rokoch 2011 – 2014 (5.9.2014) a tiež tabuľku č. 2 – Evidencia zvláštneho 

užívania verejného priestranstva v roku 2014.  
 

Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 

- Mgr. Monika Balážová – opýtala sa na termín asfaltovania rozkopávok realizovaných StVPS, Banská 
Bystrica 
 
 Odpovedala: Ing. Stanislava Holosová.  
 
- Ing. Mária Biesová – skonštatovala, že by bolo pre mesto výhodnejšie, keby v grafických prevedeniach 
prevyšovalo percentuálne vyčíslenie rozkopávok realizovaných za účelom rekonštrukcie prípojok a nie za 
účelom odstraňovania porúch a havárií    
 
- Mgr. Peter Antal – zdôraznil, že je potrebné, aby StVPS dodržiavala v povoleniach dané termíny 
ukončenia realizovaných rozkopávok v meste a za týmto účelom mesto vyvolá rokovanie so StVPS.   
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 98 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
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Informáciu o stave rozkopávok na území mesta.  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 9) Správa o stave zelene v meste 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 
Vypracoval: Ing. Marcela Gendiarová, referentka odboru životného prostredia 

 
 Ing. Ján Vinarčík vystúpil s úvodnou informáciou k predloženej správe, ktorá je poslancom MsZ 
predložená za účelom ich podrobnejšieho informovania o činnosti tohto odboru. Predchádzajúca správa 
pojednávala o stave v oblasti odpadov a tie nasledujúce sa budú týkať v postupnosti MHD, dažďovej 
kanalizácie, miestnych komunikácií či verejné osvetlenie. Domnieva sa, že predložená správa je 
faktografická, hutná a zrozumiteľná. Aj napriek tomu, že aj v oblasti starostlivosti o zeleň existujú 
nedostatky a rezervy, pokladá záverečné konštatovanie v správe, že stav zelene v meste a starostlivosť 
o ňu sú na dobrej úrovni za zodpovedajúce skutočnosti. Svedčí o tom aj výsledok ankety, ktorú mesto 
realizovalo pri tvorbe nového PHSR, v ktorej bola práve oblasť zelene a starostlivosť o ňu hodnotená ako 
najlepšia. Aktívnu účasť na starostlivosti o zeleň v meste má aj spoločnosť TS ZH, s.r.o., ktorá sa 
celoročne stará o zeleň v meste. Prípadnú odbornú starostlivosti o zeleň, najmä v Parku Š. Moysesa pre 
mesto vykonávajú na základe objednávky služieb špeciálne firmy.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
- Ing. Mária Biesová – potešila som sa predloženia tohto materiálu, ako predsedkyňa Komisie pre životné 
prostredie poďakovala Ing. Vinarčíkovi ako aj Ing. Martincovej (poverená vedením OŽP 
v predchádzajúcom období) a ich pracovnému tímu za dobrú spoluprácu. Apelovala na občanov mesta, 
aby sa k vysadenej zeleni za nemalé finančné prostriedky správali slušne a starali sa o ňu aj tým, že ju 
nebudú poškodzovať (bytové spoločenstvá aj v súčinnosti s TS ZH s.r.o. – o zeleň vysadenú pred BS). 
 
- Ing. Emil Vozár – poďakoval sa za výrub prestárlej dreviny (koreňa) na Svätokrížskom námestí, vyjadril 
sa k nákladom za hrabanie trávnikov v roku 2013 a 2014 (výmera 384 394,16 m

2
, náklad r. 2013 

31 959,45 eur, náklad r. 2014 zatiaľ 14 123,76 eur).   
 
 Reakcia: Ing. Ján Vinarčík.  
 
- Mgr. Monika Kopčová – poukázala na vrecia odpadu, ktoré vída v medziblokových priestoroch pod 
stromami, avšak nie sú dlho odnášané  
 
 Odpovedal: Ing. Ján Vinarčík.  
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 99 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o stave zelene v meste Žiar nad Hronom. 
 
Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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k bodu 10) Informácia o projektoch 
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér 
Vypracoval: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér 

 
 K písomnému materiálu podal doplňujúcu informáciu Ing. Pavel Mužík, projektový manažér. Po 
dlhšej dobe mesto pokračuje v realizácii projektu Centrum zhodnocovania odpadov ZH.  Po ukončenom 
procese VO došlo k podpisu zmluvy na stavebné práce a dvoch zmlúv na dodávku technológie 
s dodávateľom Remeslo strojal. Ostáva podpísať ešte 2 zmluvy na dodávku technológie s druhým 
dodávateľom. Stavebné práce v rámci projektu boli zahájené. Pôžička v súvislosti s projektom 
Digitalizácia kina Hron je jedným z bodov programu dnešného rokovania. Projekt Doplnenie a rozšírenie 
monitorovacieho kamerového systému mesta do dnešného dňa komisia, ktorá žiadosti o dotáciu bude 
posudzovať nezasadala a ani na Okresnom úrade v BB (kam bola žiadosť zasielaná) nemajú vedomosť 
o tom, kedy bude zasadať. Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia mestskej knižnice 
nebol mestu zo strany ROP schválený, bola podaná nová žiadosť na získanie prostriedkov na 
Environmentálny fond. Včera mesto podalo žiadosť o dotáciu z programu Podpora rozvoja športu pre rok 
2014 na projekt Stavebné úpravy športového areálu ZŠ Ul. Jilemnického. Vyhlasovateľom výzvy je 
splnomocnenec Úradu vlády SR pre šport. 
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 100 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informáciu o projektoch.  
 
Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 11) Schválenie pôžičky pre projekt  Digitalizácia kina 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania 
Vypracoval: JUDr. Miroslava Hudecová, právny zástupca mesta  
                      Ing. Pavel Mužík, projektový manažér 

 
 K materiálu podal stručnú informáciu Ing. Martin Majerník. Materiál je predložený v súlade s VZN 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Chronologický postup schvaľovania projektu je 
uvedený v dôvodovej správe predloženého materiálu. Celkové náklady na projekt sú vo výške 82 000 Eur 
z čoho 50% spolufinancovanie mesta je vo výške 41 000 eur.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 101 / 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Prijatie pôžičky v sume 32 800 €, slovom tridsaťdvatisícosemsto eur, za účelom úhrady časti výdavkov na 
realizáciu projektu „Digitalizácia kina Hron v Žiari nad Hronom“ 
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od poskytovateľa:  
 
Audiovizuálny fond, IČO: 42169330,  
so sídlom Grosslingová 53, 811 09 Bratislava 
(ďalej ako „poskytovateľ“).  
 
za nasledovných podmienok:  
 

 poskytnutie pôžičky bude podmienené oznámením a preukázaním celkovej nadobúdacej ceny 
digitálnej techniky podľa účelu a špecifikácie, určenej zmluvou o poskytnutí dotácie z finančných 
prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 678/2013-4/4.1  (ďalej ako „zmluva“); 

 Mesto Žiar nad Hronom ako prijímateľ (ďalej ako „prijímateľ“)  je oprávnené použiť poskytnutú 
pôžičku výlučne na obstaranie premietacej a/alebo zvukovej digitálnej techniky podľa účelu a 
špecifikácie, určených zmluvou, pričom súčet poskytnutej dotácie a pôžičky nesmie byť vyšší ako 90 
% nadobúdacej ceny digitálnej techniky;  

 v prípade, že celkový súčet dotácie a poskytnutej pôžičky bude vyšší ako 90% celkovej nadobúdacej 
ceny digitálnej techniky, je poskytovateľ oprávnený jednostranne znížiť sumu poskytnutej pôžičky tak, 
aby súčet poskytnutej dotácie a pôžičky nebol vyšší ako 90% celkovej nadobúdacej ceny digitálnej 
techniky;  

 poskytnutá pôžička sa bude úročiť úrokovou sadzbou vo výške 1 % z nesplatenej sumy istiny, pričom 
úrok bude splatný zároveň so splátkami istiny;  

 lehota splatnosti pôžičky je tri roky a prvá splátka pôžičky je splatná v kalendárnom roku 
nasledujúcom po roku, v ktorom bola pôžička prijímateľovi poskytnutá ;  

 prijímateľ bude povinný splatiť poskytovateľovi poskytnutú pôžičku v nasledovných  pravidelných 
každoročných splátkach a to:  

 
a) prvú splátku istiny v sume 11 000 eur (slovom jedenásťtisíc eur) a úrok v sume 328 eur       

(slovom tristodvadsaťosem eur) do 31. marca 2015, 
b) druhú splátku istiny v sume 11 000 eur (slovom jedenásťtisíc eur) a úrok v sume 218 eur (slovom 

Dvestoosemnásť eur) do 31. marca 2016, 
c) tretiu splátku istiny v sume 10 800 eur (slovom desaťtisíc osemsto eur) a úrok v sume  108 eur 

(slovom jednostoosem eur) do 31. marca 2017. 
 

Hlasovanie: 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, 
Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 12) Interpelácia poslancov 

 
Bc. Viera Biela: 

1. upozornila na predajný stánok v blízkosti križovatky ulíc Š. Moysesa a Jiráskovej, v ktorom sa 
aktuálne nič neprevádzkuje, a opýtala sa či je možné ho odstrániť, 

2. opýtala sa, či by bolo možné vytvoriť chodník na cintorín, pretože schody sú pre starších ľudí 
náročné. 

 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Mariana Páleníková, Mgr. Igor Rozenberg, MBA. 
 
 

Mgr. Monika Kopčová - tlmočila sťažnosti obyvateľov na hluk z reštaurácie Hotela Luna v čase nočného 
pokoja. 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
 

Mgr. Katarína Dekýšová: 
1. opýtala sa, či je možné sprístupniť dôchodcom z Domu seniorov vstup do plavárne zdarma, 
2. dala do pozornosti, že na Slnečnej stráni vyrastá z tehál nový dom v priestore, kde sú pri 

existujúcom dome už pristavené  nejaké bunky, 
3. opýtala sa, či sa bude riešiť, že pred poštou sa parkuje, hoci to má byť pešia zóna, 
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4. požiadala zaradiť do plánu opravu komunikácie za potravinami nad II. ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, 
sú tam veľké výtlky, 

5. zaujímala sa na termín sprístupnenia mostu cez Hron na Kortíne. 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík. 
 
 

Ing. Stella Víťazková: 
1. poďakovala prednostke MsÚ a mestskej polícii za sprístupnenie a vyčistenie podchodu na 

Námestí MS, 
2. predniesla požiadavku na vodorovné značenie parkovacích miest na sídlisku Pod vŕšky, 
3. zaujímala sa, ako sa mesto dohodlo s realizátorom emulzného náteru, ktorý sa v lete urobil na 

niektorých cestách na Pod vŕškoch, na odstránení realizačných nedostatkov. 
 
 Reakcia: Ing. Ján Vinarčík. 
 
 

PaedDr. Veronika Balážová: 
1. požiadala na základe požiadavky obyvateľov urobiť niečo s osvetlením na Ul. Svitavskej 

konkrétne vchody č. 14 – 12, vchody nie sú osvetlené a zeleň, ktorá medzičasom vyrástla, bráni 
prieniku svetla z verejného osvetlenia, 

2. opýtala sa, či je možné osadiť lavičku pri autobusovej zastávke pri nemocnici pre autobusy smer 
Zvolen, 

3. požiadala zvážiť osadenie odpadkového koša pri novom chodníku pri poliklinike, pretože je okolo 
veľký neporiadok, 

4. upozornila, že v meste vznikajú stavby bez architektonickej koncepcie. Ako príklad uviedla novú 
stavbu, ktorá vzniká za Jadranmi a stavbu nákupného centra, tzv. Malej Európy. Opýtala sa, či by 
bolo možné posudzovať výstavbu pod dohľadom nejakého architekta. 

 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík, Ing. Mariana Páleníková, MUDr. Richard Rišňovský, 
MUDr. Lýdia Cígerová. 
 
 

Ing. Rastislav Uhrovič: 
1. požiadal upozorňovať obyvateľov počas Dní jesennej čistoty na to, že veľkorozmerný odpad 

môžu zadarmo odvážať na Zberný dvor na Technické služby, a. s. počas celého roka, 
2. opýtal sa, či sa odvoz odpadu na zberný dvor týka aj obyvateľov Šášovského Podhradia. 

 
 Reakcia: Ing. Ján Vinarčík.  
 
 

Stela Šeševičková:  
1. požiadala zahrnúť do rozpočtu opravu schodov do Parku Štefana Moysesa od Ul. SNP, 
2. upozornila na potrebu rekonštruovať podchod pod cestou na Ul. SNP pri daňovom úrade. 

 
 Reakcia: Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Peter Antal.  
 
 

Ing. Mária Biesová: 
1. opýtala sa, kedy bude ukončená výstavba oddychovej zóny na Hviezdoslavovej ulici, 
2. upozornila na chodník na Ul. SNP za bývalým Pionierskym domom a ako bude vyzerať 

parkovanie pri novom supermarkete Jednoty, ktorý sa má otvárať v objekte bývalej škôlky. 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Igor Rozenberg, MBA, Ing. Mariana Páleníková, Ing. Ján 
Vinarčík.  
 
 

Ing. Peter Dubeň – ako člen komisie informoval o postupe pri verejnom obstaraní projektu rekonštrukcie 
športovej haly.  
   
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
 
 

k bodu 13) Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia 

 
 O slovo požiadal nemenovaný občan mesta. Svojím diskusným príspevkom sa venoval 
nelegálnej osade pod Kortínou. Zaujímal sa, prečo mesto nepodniklo kroky proti jej vytvoreniu už v čase, 
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keď vznikala a aké kroky podniká mesto na jej odstránenie v súčasnosti. Tiež sa vyjadril k fungovaniu 
pohostinstva na Ul. Sládkovičovej 17, v dome BS 1509. 
   
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. Problém osady je niekoľkoročným problémom mesta, neustále sa 
hľadajú spôsoby na jej doriešenie, v súčasnosti sa mestu podarilo zabezpečiť, aby tam bol poriadok, 
dodržiavanie pravidiel v súvislosti s odpadom, psami atď. Odporučil, aby si v prípade záujmu o stretnutie  
dohodol prostredníctvom sekretariátu primátora termín, kde mu za účasti kompetentných pracovníkov 
MsÚ podľa oblasti rád na otázky zodpovie. 
 

 
 MUDr. Lýdia Cígerová sa z dôvodu ukončenia svojho pôsobenia vo funkcii poslanca MsZ 
poďakovala mestu za 12-ročnú spoluprácu, popriala zdravie, šťastie, a pokoj do ďalšieho volebného 
obdobia tým, ktorí budú zvolení.  
 
 Mgr. Anton Jánoška vystúpil taktiež so svojím posledným príspevkom v rámci mestského pléna. 
Navrhol do ďalšieho volebného obdobia umiestniť vedľa starého erbu aj nový erb. Taktiež zaželal 
budúcim novozvoleným poslancom veľa úspechov.  
 
 
 

k bodu 13a-1) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania 

Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF 

 

- dôvod hodný osobitného zreteľa - nájom nebytových priestorov pre Okresný súd Žiar nad Hronom 

  
 Predložil Ing. Martin Majerník.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 102 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri nájme nebytových priestorov, nachádzajúcich v stavbe -  
administratívna budova st.org. so súpisným číslom 409, vchod č. 4, postavenej na CKN parcele č. 643 – 
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1700 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
1136, v katastrálnom území Žiari nad Hronom na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom (ďalej len 
„nebytové priestory“), a to:  
 

Nebytový priestor Výmera  Ročná sadzba 
nájmu za 1 m

2
 

Nájomné/rok 

Kancelárie 427,75 m
2
 62,00 € 26 520,50 € 

Archív 329,82 m
2
 28,98 € 9 558,18 € 

Garáž 16,92 m
2
 28,98 € 490,34 € 

SPOLU 774,49 m
2
  36 569,02 € 

 
 

pre žiadateľa:  
Okresný súd Žiar nad Hronom, IČO: 00165841 
sídlo: Nám. Matice slovenskej 5/1, 965 01 Žiar nad Hronom 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Okresný súd Žiar nad Hronom užíva časť nebytových priestorov na základe Rozsudku Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky zo dňa 31.8.1995 a časť nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. 50006/2004 zo dňa 1.6.2004 a to na účel výkonu súdnictva a s tým spojených 
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úkonov, pričom vyplynula potreba rozšírenia predmetu nájmu o ďalšie nebytové priestory 
v administratívnej budove st. org so súpisným číslom 409.  
 
( Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. )  
 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 103 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
b/ schvaľuje  
 
Nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v stavbe – administratívna budova st.org. so súpisným 
číslom 409, vchod č. 4, postavenej na CKN parcele č. 643 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1700 
m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1136, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiari nad Hronom na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, a to: 
 

Nebytový priestor Výmera  Ročná sadzba 
nájmu za 1 m

2
 

Nájomné/rok 

Kancelárie 427,75 m
2
 62,00 € 26 520,50 € 

Archív 329,82 m
2
 28,98 € 9 558,18 € 

Garáž 16,92 m
2
 28,98 € 490,34 € 

SPOLU 774,49 m
2
  36 569,02 € 

 
 
- účel nájmu: výkon súdnictva a s tým spojených úkonov (zriadenie kancelárií a pomocných priestorov 

Okresného súdu v Žiari nad Hronom 
 

- doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace 
 
pre žiadateľa: 
 
Okresný súd Žiar nad Hronom, IČO: 00165841 
sídlo: Nám. Matice slovenskej 5/1, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-2) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania 

Vypracoval: JUDr. Miroslava Hudecová, právny zástupca mesta 

 

- nájom „Obytného súboru sever – I. etapa“   
 
 Predložil Ing. Martin Majerník. Investor oznámil mestu ukončenie výstavby bytových domov -
obytný súbor sever. Z tohto dôvodu mesto predkladá návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Remeslo 
stav, ktorú je potrebné uzatvoriť, aby mesto mohlo pristúpiť k žrebovaniu nájomníkov a následne 
k podpisu nájomných zmlúv.  
 
 Doplnil Mgr. Peter Antal. Informoval, že situácia nastala tým, že mesto sa nedostalo do zoznamu 
schválených projektov financovaných ŠF RB v tomto roku vzhľadom na veľký počet žiadostí, z dôvodu, 
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že sme príspevok žiadali cez zmluvu o budúcej zmluve, t.j. výstavba ešte nebola ukončená ako aj 
z dôvodu ďalších faktorov. Byty ako také sú ukončené, chýba zrealizovať napr. spevnené plochy, 
prístupové komunikácie či terénne úpravy. Investor oznámil plánovanú kolaudáciu na 30.9.2014. Mesto 
však chce aby sa byty užívali a neboli rok prázdne, čo je možné zrealizovať do doby získania vlastníctva 
bytových domov práve nájomným vzťahom, t.j. mesto si vezme byty do nájmu a nájomné, ktorého výšku 
vyberie v zmysle príslušného zákona od užívateľov bude platiť ako nájomné vlastníkovi (Remeslo stav). 
Predpoklad trvania tohto stavu je ¾ roka - do doby schválenia žiadosti mesta o príspevok zo SF RB, kedy 
sa vlastníkom stane mesto a nájomný vzťah bude mať mesto s užívateľmi. Byty by mali užívať 48 
nájomcovia, ktorí budú vyžrebovaní už avizovaným verejných žrebovaním dňa 15.10.2014 (do 
záverečného zoznamu postúpili tí žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky zákona o sociálnom bývaní).  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
- Ing. Peter Dubeň – opýtal sa, čo nastane v prípade, že ani na budúci rok nebude mesto úspešné so  
žiadosťou o príspevok na tieto 2 bytové domy z fondov a či sa budú môcť poslanci zúčastniť žrebovania 
nájomníkov. 
 
 Odpovedal: Mgr. Peter Antal. 
 
- MUDr. Richard Rišňovský – opýtal sa, či nebude prekážkou pri podávaní žiadosti, že už v bytových 
domoch budú bývať nájomníci. 
 
 Odpovedal: Mgr. Peter Antal.  
 
- Ing. Rastislav Uhrovič – opýtal sa, aký je časový harmonogram platby nájomného (mesto Remeslo 
stavu a nájomníci mestu). 
 
 Odpovedal: Mgr. Peter Antal. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 104 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, 
okres Žiar nad Hronom, a to:  
 
a) stavby - Bytový dom – 24 b. j., zatiaľ bez súpisného čísla, postavenej na parcele registra „C“ parcelné 

číslo 1798/116; v súčasnosti je stavba zapísaná na liste vlastníctva 3964 ako Rozostavaný bytový 
dom (24 b. j.) č. 1,  

b) stavby - Bytový dom – 24 b. j., zatiaľ bez súpisného čísla,  postavenej na parcele registra „C“ 
parcelné číslo 1798/117; v súčasnosti je stavba zapísaná na liste vlastníctva 3964 ako Rozostavaný 
bytový dom  (24 b. j.) č. 2,  

 
realizovaných podľa Projektovej dokumentácie s názvom „Obytný súbor sever – I. etapa, 2 x 24 bytových 
jednotiek, Žiar nad Hronom“ (ďalej ako „Bytové domy“), vrátane technickej vybavenosti, súčastí a 
príslušenstva Bytových domov a to príjazdovej komunikácie, parkovísk, chodníkov, prípojky vody, 
kanalizácie splaškovej vody, kanalizácie dažďovej vody, ORL, vonkajšieho osvetlenia, stojiska TKO.  
 
Technická vybavenosť sa nachádza v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to na pozemkoch parcela 
registra „C“ parcelné číslo 1798/107, parcela registra „C“ parcelné číslo 1798/108, parcela registra „C“ 
parcelné číslo 1798/110, parcela registra „C“ parcelné číslo 1798/111, parcela registra „C“ parcelné číslo 
1798/112, parcela registra „C“ parcelné číslo 1798/120. 
 
Bytové domy pozostávajú z 2 x 24 bytových jednotiek o celkovej podlahovej ploche bytov 2 x 1411,22 
m2. 
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Prenajímateľ:  REMESLO stav, s.r.o., IČO: 36 057 088 
          Sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, SR 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 8021/S 

 
Nájomca: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 

Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
 
Nájomné:        4 386,04 € mesačne spolu za obidva Bytové domy  

           (t.j. mesačné nájomné za jeden Bytový dom predstavuje mesačne sumu 2 193,02 €)  
 
Splatnosť  
nájomného:  mesačne a to k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca  
 
Účel nájmu:    zabezpečenie bývania obyvateľov formou podnájmu bytových jednotiek  

 
Doba nájmu:  určitá a to počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy do dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k Bytovým domom, vrátane technickej vybavenosti, ich súčastí 
a príslušenstva, do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Žiar nad Hronom titulom 
kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená v zmysle Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
zo dňa 18.10.2013, centrálne číslo 533/2013, najneskôr však do 15.12.2015.  

 
- Nájomca si na vlastné náklady bude zabezpečovať všetky plnenia spojené s užívaním Bytových 

domov (napr. dodávku teplej úžitkovej vody, studenej vody, elektriny, tepla, prevádzku splaškovej 
a dažďovej kanalizácie, osvetlenie spoločných priestorov a pod.) a poistenie Bytových domov.  

 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
zdržal sa -  1  /Ing. Peter Dubeň/ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 13a-3) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

 Jednotlivé body predložil v postupnosti tak, ako sú v materiáli Ing. Ján Vinarčík.  

 

- prípad horný osobitného zreteľa - predaj pozemkov pre KLM real estate a.s. 

 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 105 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
 
Prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri predaji nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvorených na základe geometrického plánu č. 36648906-
119/2014, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 20.mája 2014 
pod č.165/2014:  
 



22 

 

 CKN parcela č.  698/30 – orná pôda o výmere 14 m
2
 , odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 

698/25 – orná pôda o výmere 1 097 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136  

 CKN parcela č. 698/31 – trvalý trávnatý porast o výmere 12 m
2
 , odčlenená z pôvodnej CKN 

parcely č. 698/29 -  trvalý trávnatý porast o výmere 1 128  m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1136  
 

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Vyššie uvedené pozemky bezprostredne súvisia s výstavbou „RETAIL  
BOX ZH ŽIAR NAD HRONOM, parc-č. 698/24“ k zabezpečeniu plochy pod stojiskom na kontajnery 
komunálneho odpadu a kúpa pozemkov bude podmienená zriadením bezodplatného a časovo 
neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta Žiar nad Hronom, ktoré bude spočívať v práve 
prechodu a prejazdu motorových vozidiel, stavebných mechanizmov a techniky vykonávajúcej údržbu 
zelene cez časť CKN parcely č. 698/24, po zásobovacej komunikácii, ktorej rozsah bude vyznačený 
v porealizačnom  geometrickom pláne.  
 
( Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. ) 
 
Hlasovanie:  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 106 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
b/ schvaľuje  
 
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj nehnuteľností  - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území  Žiar nad Hronom, 
vytvorených na základe geometrického plánu č. 36648906-119/2014, úradne overeného Okresným 
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 20.mája 2014 pod č.165/2014:  
 

 CKN parcela č.  698/30 – orná pôda o výmere 14 m
2
 , odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 

698/25 – orná pôda o výmere 1 097 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136  

 CKN parcela č. 698/31 – trvalý trávnatý porast o výmere 12 m
2
 , odčlenená z pôvodnej CKN 

parcely č. 698/29 -  trvalý trávnatý porast o výmere 1 128  m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1136  
 
za kúpnu cenu 38,46 €/m

2
,  

 
pre žiadateľa: 
KLM real estate a.s. 
Sídlo. Lazaretská 23, 811 09  Bratislava 
IČO: 46 813 624 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 
5605/B 
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu  do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 61/2014, vyhotoveným dňa 
16.5.2014 znalcom pre odbor stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou  na sumu 24,10 €/m

2
. 

 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 03.09.2014 do 
18.09.2014. 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.09.2015 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 107 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo 

c/ schvaľuje 
 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  bezodplatného vecného bremena, ktoré spočíva 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena – KLM real estate a.s., sídlo Lazaretská 23, 811 09  
Bratislava, IČO: 46 813 624, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka číslo: 5605/B, strpieť:  
Prechod a prejazd motorových vozidiel, stavebných mechanizmov,  osôb a techniky vykonávajúcej 
údržbu zelene cez časť CKN parcely č. 698/24, po zásobovacej komunikácii, ktorej rozsah bude 
vyznačený v porealizačnom  geometrickom pláne.  
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena: 
 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 
 
Vyhotovenie porealizačného geometrického plánu je povinný  zabezpečiť na vlastné náklady povinný 
z vecného bremena do 30 dní od vybudovania tejto zásobovacej komunikácie. 
 
Vecné bremeno sa bude zriaďovať bezodplatne a na dobu neurčitú. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

k bodu 13a-4) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- zriadenie vecného bremena na pozemok pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Banská 

Bystrica 

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 108 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena , ktoré zodpovedá právu 
umiestnenia zariadení verejného vodovodu a jeho pásma ochrany  v rámci stavby „SO 512 – preložka 
vodovodu DN 150 – km 15,538“, ako vyvolanej  investície stavby rýchlostnej cesty „R1 Žarnovica-
Šášovské Podhradie II.etapa“    na pozemok – CKN parcelu č. 2035 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere  10 874 m

2
, zapísanú na liste vlastníctva č. 1136 v kat. území Žiar nad Hronom, v rozsahu 
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vyznačenom v Geometrickom pláne č. 73/2009 , úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom 
dňa  27.08.2009 pod č. 420/09, 
 
v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta  5, 974 00 Banská Bystrica 
IČO: 36 056 006 
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, 
vložka  č.705/S  
 
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného 
bremena: 
 

a) strpieť na zaťaženom pozemku v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne umiestnenie 
zariadení verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, 

b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo             
za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania 
porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemku umiestnených, 

c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať v pásme ochrany 
verejného vodovodu podľa vyznačenia v geometrickom pláne stavby, neumiestňovať skládky, 
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných 
materiálov. 

 
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 1 176,40 € , stanovenú Znaleckým posudkom 
č. 27/2014 zo dňa 09.06.2014, vypracovaným  znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom, Banská Bystrica. 
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 1 176,40 € 
(jednorazový poplatok) do 30 dní od doručenia faktúry, vystavenej mestom Žiar nad Hronom po doručení 
písomného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o vklade vecného bremena do katastra 
nehnuteľností. 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.09.2015 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-5) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- zámer priameho predaja pozemku pre PEBA cars s.r.o., Žiar nad Hronom 

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 109 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
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Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to : 
 

 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 115 m
2
 ( ďalej len ako „pozemok“), odčlenenej z časti 

EKN parcely č. 864 -  ostatné plochy o celkovej výmere 3 908 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 

3327 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, 
 

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
zdržali sa – 2  / Bc. Biela, Ing. Dubeň/ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 110 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
b/ ukladá 
 
Povinnosť zverejniť zámer predať pozemok priamym predajom najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta, 
webovej stránke mesta a v regionálnej tlači, a to za podmienky, že žiadateľ – PEBA cars s.r.o., so sídlom  
M.R.Štefánika 460/11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:  44 224 991, doručí na Mestský úrad v Žiari nad 
Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok. 
 
Zodpovedný: Vedúci odboru životného prostredia 
 
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok 
do 31.3.2015, uznesenie stráca platnosť. 

 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
zdržal sa – 1  /Ing. Dubeň/ 

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-6) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- zmena uznesenia MsZ č. 85/2014 zo dňa 25.6.2014 

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 111 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 85/2014 zo dňa 25.júna 2014 a to: 
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1) v časti: „1)  DUO GROUP, a.s., sídlo: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:Sa, Vložka 
číslo: 750/S, Štatutárny orgán: Kvetoslava Antalová – predseda predstavenstva, o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m

2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,20 €, 
 
ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

2) „ 1) Ščasnovičová Alena, rod. Žifčáková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 275/19, 965 01 Žiar nad 
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m

2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 60,22 €, 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 23.04.2015  uznesenie stráca platnosť. 

 
Hlasovanie: 
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-7) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku – BD č. 280 na Ul. Hviezdoslavova, Žiar nad Hronom   

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 112 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 266/10000  k nehnuteľnosti – pozemku: 
 

 CKN parcela č. 122/35 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1467 m
2
, zapísanej na 

liste vlastníctva číslo 3950 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, 
 

v zmysle zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, t.j. 
odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 280, 
zapísanom na LV č. 2306 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, postavenom na CKN parcele č. 
122/35, na Ul. Hviezdoslavova v Žiari nad Hronom a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom 
dome (kupujúcich): 
 

1) Šarniková Zuzana, rod. Kicková, nar. xxxxxx, Ul.Hviezdoslavova 280/10-69, 965 01 Žiar nad 
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/788016 (t.j. 12,98 m

2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €, 
2) Brančíková Adriana, rod. Michalovová, nar. xxxxxx, Ul.Hviezdoslavova 280/12-80, 965 01 Žiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/788016 (t.j. 12,98 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €, 
3) Hrmová Eva, rod. Krommelová, nar. xxxxxx, Ul.Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/788016 (t.j. 12,98 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 64,63 €. 
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Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č. 
182/1993 Z. z.  
 

- 0,0996 €/m
2
 pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového družstva ako aj pre 

vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu,  

- 4,979 €/m
2 
 v ostatných prípadoch.  

 
Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.09.2015 uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-8) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku – BD č. 505 na Ul. Chrásteka, Žiar nad Hronom   

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 113 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 4991/294525  k nehnuteľnosti – pozemku: 
 

 CKN parcela č. 700/9 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 371 m
2
 , zapísanej na 

liste vlastníctva číslo 3953 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, 
 

v zmysle zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, t.j. 
odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku vlastníkovi bytu v bytovom dome súpisné číslo 505, 
zapísanom na LV č. 2471 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, postavenom na CKN parcele č. 
700/9, na Ul. Chrásteka v Žiari nad Hronom a to pre vlastníka bytu v bytovom dome (kupujúceho): 
 
Haringová Adriana, rod. Zavažanová, nar. xxxxxx, Horná Trnávka č. 58, 966 05 Prestavlky, o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 4991/294525  (t.j. 6,29 m

2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,63 €, 

 
Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č. 
182/1993 Z. z.  
 

- 0,0996 €/m
2
 pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového družstva ako aj pre 

vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu,  

- 4,979 €/m
2 
 v ostatných prípadoch.  

 
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.  
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Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.09.2015 uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-9) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- odpredaj pozemku – BD č. 904 na Ul. Svitavská, Žiar nad Hronom   

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 114 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 1136, a to: 
 

 CKN parcely č. 710/3 -  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 902 m
2
,  

 
podľa zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku 
vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 904, zapísanom na LV č. 2663 pre katastrálne územie 
Žiar nad Hronom, postavenom na pozemku CKN parcela č. 710/3, na Ul. Svitavská v Žiari nad Hronom,  
a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom dome (kupujúcich): 
 

1) Belková Zuzana, rod. Zobeková, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/16-71, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

2) Skokáneková Petra, rod. Henčová, Ing., nar. xxxxx, Ul. M.R. Štefánika 456/46, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 53,46 €, 

3) Láska Ján, rod. Láska, nar. xxxxx  a manž. Eva Lásková,  rod. Puskeilerová, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/16-73, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

4) Vajda Ľudovít, rod. Vajda, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/16-74, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

5) Rychtarik Marek, rod. Rychtarik, Ing., nar. xxxxx, 966 01 Bukovina č. 263, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,46 €,  

6) Ftoreková Zita, rod. Miškovičová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/16-76, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

7) Hriň Štefan, rod. Hriň, nar. xxxxx, Ul. Rudenkova 828/30-4, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 
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8) Lalová Martina, rod. Lalová, nar. xxxxx, 966 22, Slaská č.222, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 53,46 €, 

9) Krnáčová Gahírová Anna, rod. Gahírová, nar. xxxxx, Ul. Vansovej 533/3, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 53,46  €, 

10) Mikulčík Ján, rod. Mikulčík, nar. xxxxx a manž. Božena Mikulčíková, rod. Koštová, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/16-80, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

11) Straková Mária, rod. Drahošová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18-68, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

12) Halama Dominik, rod. Halama, nar. xxxxx Ul. E.P.Voljanského1368/8, 960 01 Zvolen, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,46  €, 

13) Ciglanová Martina, rod. Ciglanová, nar. xxxxx, Ul. Vansovej 6/120, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do podielového 

spoluvlastníctva 7/9 zo spoluvlastníckeho podielu 6974/788016, za kúpnu cenu 41,58 €, 

14) Ciglanová Mariana, rod. Ciglanová, nar. xxxxx, Ul. Vansovej 6/120, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do podielového 

spoluvlastníctva 2/9 zo spoluvlastníckeho podielu 6974/788016, za kúpnu cenu 11,88 €, 

15) Tabernaus Pavol, rod. Tabernaus, nar. xxxxx, Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,46  €, 

16) Klikač Ľubomír, rod. Klikač, nar. xxxxx, Pod Donátom 898/20, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,46  €, 

17) Bernátová Michaela, rod. Balážová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18-57, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

18) Hric Juraj, rod. Hric, nar. xxxxx, 966 32 Jastrabá č. 43, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 53,46  €, 

19) Ďurana Marian, rod. Ďurana, nar. xxxxx a manž. Andrea Ďuranová, rod. Beňová, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/18-59, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

20) Budiašová Rúth, rod. Budiašová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07  €, 

21) Märtzová Alena, rod. Malá, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18-61, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

22) Košáň Pavel, rod. Košáň, nar. xxxxx, Ul. Hviezdoslavova 280/14, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,46  €, 

23) Tesáková Jarmila, rod. Tesáková, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18-63, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

24) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

25) Fides Miroslav, rod. Fides, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18-65, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 
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26) Klabník Jaroslav, rod. Klabník, nar xxxxx, Ul. Svitavská 903/10-41, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,46  €, 

27) Hamarová Anna, rod. Elefantová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18-67, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

28) Babiak Ľubomír, rod. Babiak, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/18-69, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

29) Urblíková Terézia, rod. Lichtnerová, nar. xxxxx, Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,46  €, 

30) Ižoldová Erika, rod. Šurková, nar. xxxxx a manž. Marian Ižold, rod. Ižold, nar. xxxxx, Šášovské 

Podhradie 2, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 

10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

31) Šólya Alexander, rod. Šólya, nar. xxxxx a manž. Eva Šólyová, rod. Bodorová, nar xxxxx, Ul. SNP 

595/141, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 

m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 53,46 €, 

32) Kravár Štefan, rod. Kravár, nar. xxxxx a manž. Emília Kravárová, rod. Drgoňová, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/20-45, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

33) Weissová Darina, rod. Golhová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/20-46, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

34) Sýkorová Emília, rod. Sýkorová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/20-47, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

35) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

36) Ziman Tomáš, rod. Ziman, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/20, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

37)  Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

38) Hamar Vladimír, rod. Hamar, Ing., nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/20-51, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

39) Veselý Milan, rod. Veselý, Ing., nar. xxxxx, Podhorská 20, 966 22 Lutila, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

40) Šimko Ladislav, rod. Šimko, nar. xxxxx Ul. Svitavská 904/20, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

41) Frická Jarmila, rod. Wolfová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/20, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07  €, 

42) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

43) Roško Slavomír, rod. Roško, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/20-56, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 
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44) Červienka Jozef, rod. Červienka, nar. xxxxx a manž. Miriam Červienková, rod. Halgašová, nar. 

xxxxx, 966 12, Hronská Dúbrava č. 59, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 

10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

45) Krpelanová Katarína, rod. Krpelanová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/22, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,46  €, 

46) Čiliaková Karin, rod. Čiliaková, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/22-31, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

47) Matušková Mária, rod. Lalová, Mgr., nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/22-32, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

48) Štefancová Slávka, rod. Štefancová, Ing., nar. xxxxx, Ul. Dukelských hrdinov 334/26, 965 01 Žiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

49) Barbora Ján, rod. Barbora, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/22, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

50) Slašťanová Slávka, rod. Žbirková, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/22-35, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

51) Kosorinská Andrea, rod. Fišerová, Ing., nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/22-36, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

52) Kapustová Valéria, rod. Kapustová, nar. xxxxx, 966 11 Trnavá Hora č. 201, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,46 €, 

53) Garin Razquin Ignacio Florencio, rod. Garin Razquin, nar. xxxxx, Ul. Š.Moysesa 424/59, 965 01 

Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do 

výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

54) Čierny Miloš, rod. Čierny, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/22-39, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

55) Geryková Marieta, rod. Geryková, nar. xxxxx, Nábr. Sv.Cyrila 352/5, 971 01 Prievidza, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

56) Šmondrk Miroslav, rod. Šmondrk, nar. xxxxx, Ul. Pohronská 445/17, 966 22 Lutila, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

57) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

58) Podskalecký Igor, rod. Podskalecký, nar. xxxxx a manž. Erika Podskalecká, rod. Sokolová, nar. 

xxxxx, Ul. Svitavská 904/24-15, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

59) Hlinka Mikuláš, rod. Hlinka, nar. xxxxx a manž. Iveta Hlinková, rod. Flimerová, nar.xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/24, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

60) Pašáková Magdaléna, rod. Korbeľová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/24, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,46 €, 

61) Repiská Viera, rod. Urgelová, nar. xxxxx, 966 11 Trnavá Hora č. 233, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,46 €, 
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62) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

63) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

64) Lukáčová Daniela, rod. Lukáčová, Ing., nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/24-21, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €,  

65) Galeta Milan, rod. Galeta, Ing., nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1-32, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

66) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

67) Lupták Ľuboš, rod. Lupták, nar. xxxxx a manž. Katarína Luptáková, rod. Dašková, nar. xxxxx, Ul. 

Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

68) Kúšová Renáta, rod. Magulová, nar. xxxxx a manž. Jozef Kúš, rod. Kúš, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 

904/24-25, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 

10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €,  

69) Vavro Peter rod. Vavro, nar. xxxxx,  Ul. Svitavská 904/24-26, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

70) Svorníková Erika, rod. Svorníková, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/24-27, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

71) Gieci Peter, rod. Gieci, nar. xxxxx a manž. Ivana Gieciová, rod. Lapinová, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/24-28, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

72) Ličko Ján, rod. Ličko, nar. xxxxx a manž. Ivana Ličková, rod. Urblíková, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 

904/26-1, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 

m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

73) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

74) Beňová Janette, rod. Dávidová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/26-3, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

75) Gáfrik Peter, rod. Gáfrik, nar. xxxxx a manž. Katarína Gáfriková, rod. Číková, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/26-4, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

76) Majer Richard, rod. Majer, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/26-5, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

77) Urblíková Monika, rod. Fabianová, Mgr., nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/26-6, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

78) Ďurigová Renáta, rod. Čaklošová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/26-7, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

79) Kvak Július, rod. Kvak, nar. xxxxx a manž. Emília Kvaková, rod. Černáková, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/26-8, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 
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80) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

81) Róža Jozef, rod.Róža, Ing., nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/26-9, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

82) Bariaková Ľubica, rod. Juhásová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/26-11, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

83) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

84) Mlčeková Vilma, rod. Wagnerová, nar. xxxxx, Ul. Svitavská 904/26-13, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

85) Duda Miroslav, rod. Duda, nar. xxxxx a manž. Jarmila Dudová, rod. Beňadiková, nar. xxxxx, Ul. 

Svitavská 904/26-14, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 

(t.j. 10,738 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €. 

 
Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č. 
182/1993 Z. z.  
 

- 0,0996 €/m
2
 pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového družstva ako aj pre 

vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu,  

- 4,979 €/m
2 
 v ostatných prípadoch.  

 
Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.09.2015 uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 13 
za – 13  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, 
Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-10) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- odpredaj pozemku pre Jozefa Beňadika, Žiar nad Hronom   

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 115 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
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V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to CKN parcely 
č.382/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m

2
, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1136, 

 
za kúpnu cenu 9,96 €/m

2
,
 

 
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  
Beňadik Jozef, rod. Beňadik,  nar. xxxxxx 
trvale bytom: Dukelských hrdinov 332/16, 965 01  Žiar nad Hronom 
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 18.09.2015 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie: 
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-11) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- odpredaj pozemku verejnou obchodnou súťažou   

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 116 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje 
 
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to : 
 

 novovytvorenej CKN parcely č.1800/5 – ostatné plochy o výmere 281 m
2
, odčlenenej z EKN parcely 

č. 671/2 – orná pôda o celkovej výmere 71022 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1791 pre 

katastrálne územie Žiar nad Hronom, 
 

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
 
nasledovným spôsobom: 
verejná obchodná súťaž formou výberu víťaza elektronickou aukciou v zmysle § 281 až § 288 
zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
b/ ukladá 
 
Povinnosť predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Žiari nad Hronom na nasledujúcom zasadnutí 
podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 
 
Zodpovedný: Vedúci odboru životného prostredia 
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Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 3  /MUDr. Cígerová, Mgr. Jánoška, Ing. Žurav/ 
proti – 2  /Mgr. Dekýšová, Tomčáni/ 
zdržal sa - 11  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. 
Rišňovský, Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/  

 
Uznesenie nebolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-12) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- zámer priameho predaja pozemku pre Miroslava Fojtíka – Rolvis, Žiar nad Hronom   

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
- Ing. Emil Vozár – ak bude platiť zámer, ktorý žiadateľ prezentuje, nemá problém so schválením 
uznesenia 
 
- PaedDr. Veronika Balážová – vyslovila podporu pre uvedený zámer 
 
- Ing. Rastislav Uhrovič – postráda prítomnosť žiadateľa p. Fojtíka a predsedu vedľajšieho BS, nakoľko 
ide o dosť rozsiahlu plochu  
 
- MUDr. Richard Rišňovský – vyjadril názor, že ak nebude žiadateľovi schválený odpredaj, môže mu to 
mesto ponúknuť do dlhodobého nájmu 
 
- Bc. Viera Biela – opýtala sa, či by sa nedalo uvažovať o využití tejto plochy na iný účel, napríklad pre 
ihrisko pre deti  
 
- Ing. Mária Biesová – vyslovila názor, že na detské ihrisko to nie je veľmi dobrý priestor, podporila 
uvedený zámer vytvorenia parkoviska na uvedenej ploche. 

 
 K bodu podal doplňujúce informácie Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ TS ZH, spol. s r.o. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 117 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje 
 
Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to : 
 

 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 952 m
2
 ( ďalej len ako „pozemok“), odčlenenej z časti 

CKN parcely č. 1671/90 ostatné plochy o celkovej výmere 9041m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1136 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, 
 

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý  nemôže byť v deň schvaľovania 
prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov. 
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom. 
 
b/ ukladá 
 
Povinnosť zverejniť zámer predať pozemok priamym predajom najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta, 
webovej stránke mesta a v regionálnej tlači, a to za podmienky, že žiadateľ – Miroslav Fojtík - Rolvis,  
A.Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, doručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom úradne overený 
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geometrický plán a znalecký posudok, ktorý  nemôže byť v deň schvaľovania prevodu mestským 
zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov. 
 
Zodpovedný: Vedúci odboru životného prostredia 
 
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok 
do 31.03.2015, uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
zdržal sa – 2  /Mgr. Jánoška, Ing. Uhrovič/ 

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-13) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- zámer priameho predaja pozemku pre Máriu Líškovú, Žiar nad Hronom   

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 118 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje 
 
Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku CKN parcely č. 1579/2 – záhrady o celkovej 
výmere 201 m

2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, najmenej 

za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
b/ ukladá 
 
Povinnosť zverejniť zámer predať pozemok priamym predajom najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta, 
webovej stránke mesta a v regionálnej tlači, a to za podmienky, že žiadateľka – Mária Líšková, doručí na 
Mestský úrad v Žiari nad Hronom znalecký posudok. 
 
Zodpovedný: Vedúci odboru životného prostredia 
 
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom  znalecký posudok do 31.03.2015, uznesenie stráca 
platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 15 
za – 14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Šeševičková, Ing. Uhrovič,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
zdržal sa – 1  /MUDr. Rišňovský/ 

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 13a-14) Majetkovo-právne vzťahy 
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia 

Vypracoval: Alena Patayová, referent odboru životného prostredia  

 

- zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Igora Štencla, Žiar nad Hronom   



37 

 

 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
- Stella Šeševičková – opýtala sa, či výmera 302 m

2
  je plocha presne pod budovou 

 
 Odpovedal: Ing. Ján Vinarčík. 
 
- MUDr. Richard Rišňovský – žiadateľ podľa neho dostatočne nepreukázal, že pozemok získal naozaj 
dražbou spolu s budovou a že došlo k omylu pri zápise na katastri, ktorým sa stal len vlastníkom budovy 
a nie aj pozemku. Taktiež nesúhlasí s navrhovanom cenou (v prípade, že tvrdenie žiadateľa nebude 
oprávnené), nakoľko pozemky pod garážami mesto predáva za cenu cca 10 eur/m

2
.  

 
- Jozef Tomčáni – taktiež nesúhlas s navrhovanou cenou 
 
- Ing. Mária Biesová – navrhla, aby hlavná kontrolórka mesta prešetrila tento stav spätne do minulosti, na 
nasledujúcom zasadnutí podala informáciu o výsledku šetrenia, a k predaji sa môžeme opäť vrátiť 
 

 Mgr. Peter Antal stiahol tento bod z rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. 
 
 

  
k bodu 13b) odmeny poslancov mestského zastupiteľstva 
Predkladá – ústne: Ing. Emil Vozár, zástupca primátora mesta  

 

 Ing. Emil Vozár navrhol zvýšenie odmien poslancov MsZ zo súčasných 83 eur na 105 eur. Svoj 
návrh odôvodnil tým, že poslanci sa pri výkone svojej funkcie nezúčastňujú len zasadnutí MsZ, ale aj 
rôznych kultúrnych, spoločenských ako aj športových podujatí či už v pracovnom týždni alebo najmä 
počas víkendov, stretávajú sa s občanmi mesta, boli k dispozícii v poslaneckej miestnosti, zastávajú 
funkciu v rade škôl, a v neposlednom rade sú členmi v rôznych komisiách. Zvýšenie navrhol s účinnosťou 
od 1.1.2015.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
 Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 119 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Zmenu v § 2 odsek 1) Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom a to 
nasledovne : 
 
§ 2 Poslanecká odmena bol 1) znie: 
 
Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká odmena mesačne vo výške 105,00 eur 
s účinnosťou od 1.1.2015. 
 
Hlasovanie: 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Uhrovič,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
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k bodu 14) Záver 

 
 Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor  mesta 
poďakoval poslancom za konštruktívne rokovanie, za zvolenie hlavnej kontrolórky mesta na ďalších 6 
rokov. Dnešné zasadnutie označil za posledné riadne. Vyslovil presvedčenie, že bude ešte jedno 
zasadnutie MsZ – mimoriadne - s 2 témami a to športová hala a most Kortína a zaželal všetkým príjemný 
zvyšok dňa.  
 
Zapísala: L. Zaťková 
3.10.2014 
 
Pozn: Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  
zasadnutia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Mgr. Peter Antal       Ing. Emil Vozár  
primátor mesta        I. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Ing. Mariana Páleníková      Ing. Mária Biesová 
prednostka MsÚ        II. overovateľ 


