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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Malá zasadačka na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 04.08.2020 – 15,00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
3. III. Zmena rozpočtu 
4. Majetkovo – právne vzťahy / VOS reštaurácia / 
5. Projekty 
6. Záver 

 
Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie pre financie a ekonomiku /ďalej len ,,komisia“/ Ing. Mária 
Biesová. 

  
2. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

Dôvodom aktualizácie, všeobecne záväzného nariadenia č.  6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 11/2009  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Žiar nad Hronom,  je  potreba úpravy všeobecného prevádzkového času na území mesta Žiar nad Hronom, ako aj 

potreba riešenia hudobnej produkcie, akustickej hudby a prísluchovej hudby. 

Spracovaním VZN sa reflektuje na reálny stav existujúcich prevádzok, ich prevádzkovú dobu a z tohto 

dôvodu je návrh pre celé územie mesta Žiar nad Hronom jednotne stanovená všeobecná prevádzková doba.  

V novom návrhu VZN sú definované tiež osobitné prípady času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb, ktoré zohľadňujú prevádzkarne s časovo neobmedzenou prevádzkovou dobou ako aj tie s obmedzením 
prevádzkovej doby a  prevádzkový režim letných exteriérových sedení.  
 

Podkladom pre vypracovanie bol reálny stav existujúcich prevádzok a ich prevádzková doba, skúsenosti 
a poznatky v danej oblasti. Zohľadnené sú pozitívne aj negatívne súvislosti z predchádzajúcich období, ktoré sa 
spájajú s prevádzkami a s prevádzkovou dobou. Najväčším problémom je rušenie nočného kľudu, ktoré súvisí s 
prevádzkou letných exteriérových sedení  a hluku  v bezprostrednej blízkosti prevádzky, najmä na úseku ochrany 
verejného poriadku a občianskeho spolunažívania, čo potvrdzujú i hlásenia mestskej polície a sťažnosti občanov. 

 
Členovia komisie sa dohodli , že potrebujú informácie o  sťažnostiach obyvateľov jednotlivých lokalít v Žiari 

nad Hronom. Z denných zvodiek mestskej polície poskytne túto informáciu náčelník MsP Ing. Šiška na neformálnom 
MsZ. Zároveň komisia odporučila bližšie prejednať VZN na neformálnom MsZ. 
  

 
3.   Návrh na III. zmenu rozpočtu 
 

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 sa predkladá v súlade s §14 zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a rieši 

finančné krytie nasledujúceho rozpočtového výdavku mesta: 

• V programe Športové aktivity – zvýšenie bežných rozpočtových výdavkov o sumu 10.000,- Eur na 

finančné krytie materiálno technických výdavkov súvisiacich s organizovaním cyklistických pretekov Okolo 

Slovenska.   
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Zvýšenie rozpočtových výdavkov v programe Športové aktivity bude finančne kryté presunom prostriedkov 

z programu Kultúra v sume 10.000,- Eur.  

   (v euro) 

Číslo 

programu/ 

podprogramu 

Zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením v 

zmysle zákona 583/2004 Z. z. §14 ods. 2 písmeno: 
Suma 

Kód ekonomickej 

klasifikácie 

 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky 

  

6. Program Kultúra -10 000 600 

  c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov     

5. Program Športové aktivity 10 000 600 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť III. zmenu rozpočtu 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 28/2020 : 

Za:   9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 28/2020 bolo prijaté. 

      ________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vyhlásenie novej VOS - reštaurácia 

Mesto Žiar nad Hronom je výlučným vlastníkom  nebytových priestorov v administratívnej budove MsÚ 
spolu o výmere 220,84 m2 na ul. Š. Moysesa 439/46 v Žiari nad Hronom.  Ku dňu 28.4.2020  bola doručená  žiadosť 
o ukončenie Zmluvy o  nájme nebytových priestorov uzatvorená so  spoločnosťou Ing. Kosmeľ Milan, s.r.o., IČO: 
52 122 433, so sídlom SNP 713/12, 966 81 Žarnovica, pričom výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.           

V zmysle § 9a ods. 5 a 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec 
nemôže prenajať svoj majetok priamym prenájmom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa Vyhlášky 
č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku presiahne 40 000 eur. 

Materiál bol predložený a schválený na poslednom MsZ, v stanovenom termíne nebol predložený žiadny 
návrh. 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na rokovanie MsZ na schválenie zámer prenájmu 
nehnuteľnosti  formou verejnej obchodnej súťaže s novými lehotami na predkladanie ponúk. 

Komisia odporúča MsZ schváliť vyhlásenie novej verejnej - obchodnej súťaže reštaurácia  

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 29/2020 : 

Za:    9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
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Uznesenie č. 29/2020 bolo prijaté. 

      ________________________________________________________________________ 

5. Projekty 

a)  

Mesto Žiar nad Hronom sa uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok zameranej na aktivity:  

 

1.  výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych    

     komunít  

2.  rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach         

     s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  

 

a to s projektom „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované 

pracovisko A. Kmeťa  č. 11, Žiar nad Hronom 965 01“. 

 

Cieľom nášho projektu je realizácia druhej aktivity, t.j. zrekonštruovať priestory uvedeného elokovaného 

pracoviska, z dôvodu zvýšenia súčasne poskytovanej kapacity elokovaného pracoviska materskej školy, pričom 

musia byť dodržané nasledovné podmienky:   

 

1.  nárast existujúcej kapacity elokovaného pracoviska minimálne o 20% zo súčasnej kapacity  

2.  minimálne 15 % z celkovej kapacity po náraste musí byť určených pre deti z MRK 

 

Rekonštrukciou budú vytvorené 2 nové triedy s celkovým počtom žiakov 36.  

Uzávierka hodnotiaceho kola bola 26.06.2020. 

Financovanie projektov sa realizuje cez EFRR (85%), štátny rozpočet SR (10%) a vlastné zdroje žiadateľa (5%).       

 
Komisia odporúča MsZ schváliť uznesenie k projektu obnovy vnútorných priestorov MŠ.  

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 30/2020 : 

Za:    9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 

Uznesenie č. 30/2020 bolo prijaté. 

      ________________________________________________________________________ 

b)  

Mesto Žiar nad Hronom sa plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na aktivity:  

 

1.  vybudovanie zelenej steny na objekte Mestského kultúrneho centra  

2.  vybudovanie spevnenej plochy pred MsKC na Ul. SNP v Žiari nad Hronom 

 

a to s projektom „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“. 

 

Cieľom je zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

Projektová dokumentácia rieši návrh zelenej vegetačnej steny na časti fasády objektu MsKC, spôsob jej 

zavlažovania a využívania dažďovej vody. 
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Zelené fasády sú jedným z účinných spôsobov ozdravovania vzduchu v meste. Výsadba zohráva dôležitú úlohu 

v procese zachytávania prachových častíc vo vzduchu, vo zvyšovaní vlhkosti vzduchu. Nečistota prichytená na 

rastliny sa pomaly kompostuje, mineralizuje a neskôr ju rastliny využívajú ako hnojivo. Zelená fasáda okrem iného 

pôsobí aj ako významný protihlukový systém. Vynikajúce termické vlastnosti systému pomáhajú znižovať 

energetickú spotrebu budov v zime (ochraňujú budovu pred chladom) aj v lete (pôsobia ako prirodzený chladiaci 

systém). Výsadby vytvárajú vlastný sebestačný ekosystém budovy. Súčasťou projektu je automatická závlaha 

zelenej steny. 

Projektová dokumentácia rieši úpravu existujúcej spevnenej plochy pred MsKC  za iný priepustný povrch 

s vodozádržnou funkciou. Spevnená plocha zahŕňa chodník pre peších, ako i prepojenie medzi existujúcou 

spevnenou plochou pred Retail Boxom. Systém odvodnenia je riešený samotným typom použitej vrchnej vrstvy 

spevnených plôch, ktoré majú zabezpečiť priesak vôd do podložia. Pre prípad prívalových dažďov bude povrchová 

voda odvádzaná jej pozdĺžnym a priečnym sklonom na okraj do okolitej zelene prípadne cez priľahlý chodník do 

uličných vpustov na Ul. SNP. Výhodou bude najmä zníženie odtoku zrážkovej vody do kanalizačnej siete. 

Uzávierka hodnotiaceho kola je 31.08.2020. 

Financovanie projektov sa realizuje cez Kohézny fond (85%), štátny rozpočet SR (10%) a vlastné zdroje žiadateľa 

(5%).       

 
Komisia odporúča MsZ schváliť uznesenie k projektu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.  

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 31/2020 : 

Za:    9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 31/2020 bolo prijaté. 

      ________________________________________________________________________ 

c)  

Mesto Žiar nad Hronom sa plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Moderné technológie“: 

a to s projektom „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“. 

 
Zámerom tohto cieľa je zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb verejnej správy 

pre občanov. Znamená to, že služby budú jednoduchšie a prehľadnejšie. Ich používanie prinesie občanom vyššiu 

pridanú hodnotu, získajú možnosť navigácie vo svojich životných situáciách a podporu v rozhodovaní tak, aby žili 

kvalitnejší a lepší život, aby im služby pomáhali, a aby boli rýchle a personalizované. 

Mesto Žiar nad Hronom je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný 

samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. Mesto vykonáva 

originálne kompetencie, ale realizuje aj agendy v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Z pohľadu 

navrhovaného projektu ide o realizáciu politík a rozhodovania o veciach v pôsobnosti mesta v nasledovných 

oblastiach: 

• regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov; 

• manažment statickej dopravy; 

• lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, 
vibrácie a pod.); 

• energetická efektívnosť; 

• zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, 
zvukov a pod.); 

• tvorba, resp. manažment verejných politík. 
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Uzávierka hodnotiaceho kola je 26.08.2020. 

Financovanie projektov sa realizuje cez EFRR (85%), štátny rozpočet SR (10%) a vlastné zdroje žiadateľa (5%).       

 
Komisia odporúča MsZ schváliť uznesenie k projektu ,, Moderné technológie – SMART CITY ZH“ 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 32/2020 : 

Za:    9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 32/2020 bolo prijaté. 

      ________________________________________________________________________ 

 
6.   Záver 

 
Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 04.08.2020 

 

 

 

      ----------------------------------                                                    ----------------------------------- 

Ing. Marcela Kretová -  tajomníčka                                         Ing. Mária Biesová - predseda  
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