
 
 

 

 

 

 Zápis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
 v Žiari nad Hronom  

 
 
 

miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 21. júna 2012, 13.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Ivan Černaj 
overovatelia zápisu: Ing. Dušan Bosák 
   PaedDr. Veronika Balážová 
zapisovateľka:  Ivana Hlaváčová  
prítomní:  prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva : 
 
k bodu 1) programu  
 

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol primátor 
mesta Mgr. Ivan Černaj („predsedajúci“). Konštatoval, že je prítomných 16 poslancov. Zároveň 
informoval o zmene programu rokovania presunutím bodu 6 za bod 3. 

 
V tomto znení bol program rokovania schválený. 
  
 
Program rokovania Mestského zastupiteľstva  

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Ocenenie športovcov 
3. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
4. VZN – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  
5. Prejednanie protestu prokurátorky 
6. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
7. VZN o poskytovaní sociálnych služieb 
8. VZN ktorým sa mení VZN -  Trhový poriadok  
9. MsKC – Odmeňovací poriadok osôb vykonávajúcich úlohy  ZPOZ-u v Žiari nad Hronom 
10. Interpelácia poslancov 
11. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
b) Informácia o projektoch 
c) Informácia o vytvorení spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa s.r.o.  

12. Záver 

 
  
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. 
Nagy, Mgr. Rakovský,  Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 
 

V ďalšej časti predsedajúci pristúpil k návrhom na obsadenie pracovných komisií : 
 

- pracovné predsedníctvo : Mgr. Ivan Černaj, Mgr. Peter Antal  
 

- návrhová komisia : Ing. Dušan Bosák, MUDr. Lýdia Cígerová, Mgr. Marek Rakovský 

 
prítomní –  16 
za –  15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová,  MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Nagy,  Mgr. 
Sklenka, Šeševičková,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
zdržal sa - 1 /Ing. Bosák/ 



 
 

 

 

 

 Za overovateľov zápisu z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim 
navrhnutí a poslancami schválení Ing. Dušan Bosák a PaedDr. Veronika Balážová. 
 
prítomní –  17 
za –  16  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová,  Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,  
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
zdržal sa  - 1 /PaedDr. Balážová/ 
 
 

Zapisovateľkou bola určená Ivana Hlaváčová.  
 

k bodu 2) programu  
 

 Pred samotným rokovaním MsZ sa konalo Slávnostné oceňovanie športovcov. Za vzornú 
reprezentáciu mesta si z rúk predsedu banskobystrického Olympijského klubu Martina Vrábeľa 
prevzal ocenenie bývalý špičkový atlét Ing. Štefan Muha a pán primátor odovzdal ocenenie Davidovi 
Zverkovi za mimoriadnu reprezentáciu mesta na domácich a medzinárodných cyklistických 
podujatiach. Následne sa obaja ocenení podpísali do Pamätnej knihy mesta Žiar nad Hronom. 
 
 

k bodu 3) programu  

 
 Informáciu o plnení prijatých uznesení podala hlavná kontrolórka mesta, Ing. Eva Vincentová. 
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 

  
Reakcia: Mgr. Ivan Černaj 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 56/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o kontrole plnení prijatých uznesení MsZ. 

 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  
Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 

 
 

k bodu 4) programu  
 

Podrobnú informáciu k predloženému materiálu podala PhDr. Marta Mergová, vedúca OŠaŠ. 
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpili: 

 
Ing. Peter Dubeň - informoval sa, aká bola pôvodná výšku príspevku a prečo sa príspevok pre deti od 
2-3 rokov zvýšil o 500% 

 
 Reakcia: PhDr. Marta Mergová, Mgr. Ivan Černaj 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 57/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 

 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2008 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach 
 
 



 
 

 

 

 

prítomní –  19 
za –  17  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. 
Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing.Vozár, 
Ing.Žurav/ 
zdržal sa - 2 /Mgr. Nagy, Ing Dubeň/ 
 
 

k bodu 5) programu  
 
 V tomto bode programu vystúpil náčelník MsP Vladimír Mališ, ktorý oboznámil prítomných 
s protestom prokurátora proti VZN č. 6/2007, ktorým sa zakazuje používanie a predaj alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Žiar nad Hronom. Predsedajúci vyzval 
prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojil MUDr. Richard Rišňovský (požiadal 
o vypracovanie obdobného VZN, ktoré bude v súlade so všetkými právnymi normami). 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 58/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007, ktorým 
sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území 
mesta Žiar nad Hronom.  

 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  
Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 

 

 
k bodu 6) programu  
   

S písomne predloženým materiálom o plnení rozpočtu v našom meste  oboznámil prítomných 
Ing. Juraj Gallo, vedúci odboru ekonomiky a financovania. V diskusii, otvorenej primátorom mesta 
vystúpili: 

 
Ing. Mária Biesová – informovala sa, či suma uvedená v záverečnom účte mesta súvisí len 
s rekultiváciu, alebo ešte aj s dobehom fungovania skládky 
 
Mgr. Norbert Nagy- zaujímal sa, či v položke rekreačné a športové zariadenia na základe doterajšieho 
čerpania by mohla vzniknúť do konca roka nejaká finančná rezerva 
 
MUDr. Richard Rišňovský – všeobecne sa zaujímal o financovanie projektov  
 
Ing. Ján Vinarčík - požiadal o informáciu o kontokorentnom úvere (čo je už vydokladované z plnenia 
projektov, aké sú perspektívy, aký to bude mať vplyv na čerpanie KTK) 
 
Ing. Peter Dubeň – opätovne sa zaujímal o preplácanie finančných prostriedkov zo strany štátu na 
projekty z fondov EÚ 

 
 Reakcia: Ing. Juraj Gallo, Mgr. Ivan Černaj 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 59/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 29.2.2012 

 



 
 

 

 

 

 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  
Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 

 
 
k bodu 7) programu  
 
 Písomne predložený materiál k tomuto bodu programu v krátkosti doplnila Mgr. Dagmar 
Štifnerová, odbor starostlivosti o obyvateľa. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie 
pripomienok.  V diskusii vystúpili Ing. Ján Vinarčík a MUDr. Lýdia Cígerová, ktorí sa stotožnili  
s predloženým návrhom VZN a súhlasia s odložením účinnosti §11, ktorý pojednáva o výške úhrady 
za opatrovateľskú službu, nakoľko je neprimerane vysoká pre občanov v seniorskom veku 
 
 Reakcia: Mgr. Dagmar Štifnerová, Mgr. Ivan Černaj 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 60/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o  sociálnych službách  

 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  
Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 

           
                                                                                                                                                                  
k bodu 8) programu  
 
 Písomne predložený materiál k tomuto bodu programu doplnil Ing. Martin Majerník, odbor 
ekonomiky a financií. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli 
vznesené žiadne pripomienky.  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 61/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

  
Všeobecne záväzné nariadenie  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 Trhový 
poriadok pre Mestskú tržnicu. 
 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  
Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 
 
 

k bodu 9) programu 
 
 S úpravou odmeňovacieho poriadku osôb vykonávajúcich úlohy ZPOZu v Žiari nad Hronom 
oboznámila poslancov PhDr. Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC.  V rozprave, ktorú otvoril 
primátor mesta vystúpil MUDr. Richard Rišňovský - požiadal do budúcna dôvodovú správu v prípade 
zmeny v odmeňovaní doplniť o pôvodnú výšku odmeny. 
 
 
 



 
 

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 62/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Odmeňovací poriadok osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre občianske záležitosti v Žiari nad Hronom. 

 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni,  Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing.Vozár, 
Ing.Žurav/ 

 
 
k bodu 10) programu  
 
Mgr. Norbert Nagy - interpeloval nasledovné body: 
 
1. Pán primátor, máme ako poslanci MsZ možnosť sa slobodne vyjadrovať v médiách, ktoré sú      
   financované z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, pretože mám obavy, či uvedené médiá nie sú  
   cenzurované? 
 
2. Bol porušený Rokovací poriadok MsZ v Žiari nad Hronom tým, že interpelácia kolegyne poslankyne  
    z ostatného MsZ nebola uverejnená v Mestských novinách a na stránke mesta? 
 
3. Bolo voči poslancom MsZ a občanom mesta korektné to, že o zániku spoločnosti FK Žiar nad    
    Hronom, spol. s r.o. a vzniku nového subjektu FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, spol.  
    s r.o., sme sa dozvedeli len z médií a neviedla sa k tomu žiadna diskusia? 
 

Reakcia: Martin Baláž, Mgr. Ivan Černaj 
 
Ing. Michal Žurav 
- zaujímal sa, ako sa pokročilo vo veci obmedzenia premávky nákladnej dopravy najmä na    
  Partizánskej ulici a vo veci zákazu parkovania nákladných vozidiel na území mesta Žiar nad Hronom 
 
Ing. Emil Vozár  
-  požiadal p. prednostku o písomné stanovisko k nevyužitému priestoru za lesáckou bytovkou 
-  na základe sťažností BS č. 280, 281 na Hviezdoslavovej ulici požiadal o možnosť zvýšenia oplotenia    
   športového ihriska zo strany bytového domu 
-  pochvalne sa vyjadril o plážovom kúpalisku, zároveň upozornil na uzatvorené vstupné brány do  
   areálu parku majiteľom reštaurácie Green Park a zaujímal sa, či má majiteľ právo uzatvoriť  
   prístupové brány a zamedziť tak návštevníkom vstup do parku 
 
Jozef Tomčáni 
- na základe požiadaviek občanov upozornil na nefunkčný mestský rozhlas na Ul. Š. Moysesa  
  a od Lovčianskej cesty po NsP na Ul. Dr. Janského 
 
PaedDr. Veronika Balážová 
- poukázala na veľkú nečistotu a poškodené lavičky a vyhodené stoličky pri starej Poliklinike 
- na základe upozornenia občanov bývajúcich v blízkosti Penziónu na Ul. Dr. Janského, požiadala   
  MsP o častejšie kontroly týchto priestorov, nakoľko sa tam zdržiava neprispôsobivá mládež 
- upozornila na nelegálne bývajúcich nájomníkov v Jadrane pri Bille, ktorí znečisťujú okolie Jadranu 
- poukázala na poškodený novozrekonštruovaný chodník pred plavárňou (v období dažďov je časť   
  chodníka neprechodná)  a požiadala o opravu 
- zaujímala sa, či sa plánuje s odstraňovaním nevyhovujúcich kolotočov, aby sa predišlo úrazom detí 
- požiadala o možnosť osadenia stropných ventilátorov v priestoroch knižnice 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Mgr. Katarína Dekýšová  
- upozornila na problém parkovania osobných áut v medziblokových priestoroch na Ul. Dukelských     
  hrdinov, zároveň požiadala o riešenie tohto problému dopravným značením alebo prehradením    
  dvora 
- zaujímala sa, v akom stave sa nachádzajú pieskoviská v našom meste, či je vykonávaná dezinfekcia  
  a v akých intervaloch 
 
Ing. Mária Biesová 
- dotazovala sa, či by bolo možné prevádzkovať súbežne plážové kúpalisko a krytú plaváreň počas  
  letných prázdnin (požiadala o kalkuláciu nákladov) 
 
Ing. Peter Dubeň 
- informoval sa, v akom stave sa nachádza riešenie poistnej udalosti malého futbalového ihriska na 
  IV. Základnej škole 
- poukázal na poškodené ihriská v medziblokových priestoroch a zaujímal sa, či sa plánuje ich oprava 
 
 Reakcie: Ing. Mariana Páleníková, Mgr. Ivan Černaj 
 
 
k bodu 11) programu  
 
V tomto bode programu vystúpili: 
 
MUDr. Lýdia Cígerová – upozornila na smetisko, ktoré sa vytvára nad SSE smerom ku garážam, ako 
aj na smetisko pod Jadranmi, ďalej na parkovanie áut na Sládkovičovej a Pártošovej ulici (ako 
parkujú, kto a kde parkuje), ako aj na poloprázdne parkovisko nad SSE a na neupravený prístup do 
predajne Hamai  
 
 Reakcia: Mgr. Ivan Černaj 
 
MUDr. Richard Rišňovský – zaujímal sa, v akom štádiu je riešenie domu p. Kaliaka v parku 
 
 Reakcia: Ing. Mariana Páleníková 
 
Jozef Tomčáni – podotkol, že v medziblokových priestoroch na Ul. Š. Moysesa si svojpomocne 
opravili a natreli kolotoče 

            -  poďakoval p. primátorovi a p. Gallovi za spoluprácu pri získavaní sponzoringu pre 
MŠK a uistil občanov, že ako konateľ spoločnosti MŠK necíti žiadny tlak z vedenia mesta 

 
Reakcia: Mgr. Ivan Černaj 

 
Ing. Mária Biesová – vyslovila pochvalné uznanie MsKC za akciu – prezentácia knihy Nelli Veselej 
pod názvom Generálove deti, ktorá bola na vysokej profesionálnej úrovni 
 
 Reakcia: Mgr. Ivan Černaj 
 
p. Grúber – poukázal na neriešenú situáciu pod Kortinou (haldy odpadu, výtlky na ceste) a v mene 
občanov, ktorí tam majú svoje nehnuteľnosti žiada o riešenie tohto problému  
 

Reakcia: Mgr. Ivan Černaj, Mgr. Marek Rakovský 
 
Ing. Rastislav Uhrovič – tlmočil požiadavky blízko sídliacich bytových spoločenstiev o osadenie 
kamerového systému, nakoľko v ich okolí sú premnožené potkany zo vzniknutých skládok odpadov 
 
 Reakcia: Mgr. Ivan Černaj 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

k bodu 11a) programu  
 

K jednotlivým bodom podala informáciu Ing. Miroslava Paulíkova, vedúca odboru SMM. 
 
 

1A/ Zmena uznesenia č. 16/2012 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 63/ 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 

zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 16/2012 zo dňa 22. februára 2012 

v časti:   

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, odčleneného na základe geometrického plánu č. 36636029-205/2010, úradne 

overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 17.09.2010, a to: 

 novovytvorená CKN parcela č. 1149/166 – zastavaná plocha o celkovej výmere 364 m
2
, odčlenená 

z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

51 089 m
2
,  zapísanej na liste vlastníctva č. 1136. 

 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

   

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, odčlenených na základe geometrického plánu č. 36636029-65/2012, vyhotovenom dňa  

22.05.2012, z pôvodnej CKN parcely č. 1149/166, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 364 m
2
,  zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to: 

 novovytvorená CKN parcela č. 1149/171 – zastavaná plocha o výmere 9 m
2
,  

 CKN parcela č. 1149/166 – zastavaná plocha o výmere 355 m
2
. 

 
prítomní –  16 
za –  16  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová,  Ing. Dubeň,  Mgr. Nagy, 
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 
 
 
 

1B/ Zriadenie bezodplatného vecného bremena - v prospech Mesto ZH 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 64/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 

zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena k pozemkom nachádzajúcim sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaných Geometrickým plánom č. 36636029-65/2012, 

vyhotoveným dňa 22.05.2012 na oddelenie parcely č. 1149/171, 1813/64 a zriadenie vecného 

bremena, a to :  

 k novovytvorenej CKN parcele č. 1149/171 – zastavaná plocha o výmere 9 m
2
, odčlenená z 

pôvodnej CKN parcely č. 1149/166, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

364 m
2
,  zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,  



 
 

 

 

 

 k novovytvorenej CKN parcele č. 1813/64 – orná pôda o výmere 18 m
2
, odčlenená z pôvodnej 

CKN parcely č. 1813/46, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 444 m
2
, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1980,  

spočívajúce v práve uloženia káblových podzemných rozvodov verejného osvetlenia.  
 

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá:  

 káblové podzemné rozvody verejného osvetlenia neobmedzene a výlučne užívať; 

 vykonávať údržby, opravy káblových podzemných rozvodov verejného osvetlenia,  

 kedykoľvek vstupovať a vchádzať na povinné pozemky zaťažené vecným bremenom za účelom 

prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií káblových podzemných 

rozvodov verejného osvetlenia a umožniť všetkým tretím osobám povereným vykonávaním 

opráv, údržby, vstup a vjazd na povinné pozemky zaťažené vecným bremenom.  

 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena: 

Mesto Žiar nad Hronom  

Sídlo: Ul. Štefana Moysesa 46  

965 19  Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 
 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing.Vozár, 
Ing.Žurav/ 

 
 
2A/ Prípad hodný osobitného zreteľa 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 65/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
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 nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu 36636029-

64/2012, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 09.05.2012, a to: 

 novovytvorenej CKN parcely č. 463/114 – zastavaná plocha o výmere 18 m
2
, vytvorenej 

z pôvodnej EKN parcely č. 868 vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 7 768 m
2
, zapísanej 

na liste vlastníctva č.1136. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Vyššie uvedený pozemok tvorí časť oploteného areálu Základnej školy s materskou školou Štefana 

Moysesa v Žiari nad Hronom, je zadefinovaný aj záväznej časti Územného plánu Mesta Žiar nad 

Hronom a slúži na verejnoprospešný účel. 

 

(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)  

 
prítomní –  17 
za –  16  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 
zdržal sa - 1 /MUDr. Rišňovský/ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
2B/ Predaj nehnuteľnosti - pozemku - Rímskokatolícka cirkev, Banská Bystrica 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 66/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu 36636029-64/2012, úradne overeného 

Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 09.05.2012, a to: 

 novovytvorenej CKN parcely č. 463/114 – zastavaná plocha o výmere 18 m
2
, vytvorenej 

z pôvodnej EKN parcely č. 868 vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 7 768 m
2
, zapísanej 

na liste vlastníctva č.1136. 

 

za kúpnu cenu 1 €, 

 

pre žiadateľa: 

Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Banská Bystrica 

sídlo: Nám. SNP 19, 975 90  Banská Bystrica 

IČO: 179 086 

zastúpená diecéznym biskupom Mons. Mariánom Bublincom 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Zámer predaja nehnuteľnosti - pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote 

od  21.05.2012 do 21.06.2012. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 21.06.2013 uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní –  17 
za –  16  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  
Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing.Vozár, Ing.Žurav/ 
zdržal sa - 1 /MUDr. Rišňovský/ 

 
 
3/ Predaj pozemku - Ing. Michal Krčmárik, Zuzana Krčmáriková 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 67/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
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. 382/15, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m
2
, ktorá je evidovaná na 

liste vlastníctva č. 1136, 

 



 
 

 

 

 

za kúpnu cenu 9,96 €/m
2
, 

 

pre žiadateľov:  

Ing. Michal Krčmárik, rod. Krčmárik, nar.: xx.xx.xxx 

a manž. Zuzana Krčmáriková, rod. Chovanová, nar.: xx.xx.xxx 

obaja trvale bytom: M.R.Štefánika 459/7, 965 01 Žiar nad Hronom  

 

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 21.06.2013 uznesenie stráca platnosť.  

 

prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. 
Dubeň,  Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/ 

 
 
4/ Kúpa pozemku - Mesto ZH od Ján Šurka 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 68/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 

kúpu celého spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, vytvoreného z pôvodnej EKN 

parcely č. 355 – orná pôda o celkovej výmere 16 035 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1456, na 

základe geometrického plánu č. 44562578-030/2012, úradne overeného Správou katastra Žiar nad 

Hronom dňa  09.05.2012, a to k: 

 dielu č. 1 o výmere 14 742 m
2
, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1681/3 – 

ostatná plocha o celkovej výmere 14 742 m
2
,
 

za kúpnu cenu  8 €/m
2  

vo
 
vlastníctve: 

 

Ján Šurka, rod. Šurka, nar.: xx.xx.xxxx 

trvale bytom: Partizánska 109 

965 01  Žiar nad Hronom 

 

spoluvlastnícky podiel  1/2 ..................................................................zodpovedajúca výmera  7 371 m
2
   

 

na kupujúceho:    

Mesto Žiar nad Hronom  

Sídlo: Ul. Štefana Moysesa 46  

965 19  Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 

 

Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. 
Dubeň,  Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/ 

 

 



 
 

 

 

 

k bodu 11b) programu  
 

O jednotlivých  projektoch a ich aktuálnom stave informoval Ing. Pavel Mužík, vedúci odboru 
riadenia projektov. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Diskutovali: 
 
Ing. Peter Dubeň – informoval sa, aká je výška finančných prostriedkov, ktorá sa žiadala na projekt 
„Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce, ZH“ 
 
Ing. Ján Vinarčík – požiadal o informáciu ohľadom projektu Centrum zhodnocovania odpadov – chýba 
mu zhodnotenie stavu technologických uzlov (Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov-
bioplynová stanica a Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov-gasifikácia) 
 
PaedDr. Veronika Balážová – informovala sa na projekt Komunitná a terénna sociálna práca 
(pokračovanie projektu) 
 
 Reakcia: Ing. Pavel Mužík 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 69/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 

 
Informáciu o projektoch mesta Žiar nad Hronom 
 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. 
Dubeň,  Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/ 

 
 
k bodu 11c) programu  
 
 S informáciu o vytvorení spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa s.r.o. vystúpil 
Martin Baláž. V rozprave otvorenej primátorom mesta vystúpil Ing. Peter Dubeň, ktorý informoval 
o zasadnutí Komisie pre šport a mládež v tejto veci a nemá výhrady k právnym krokom, ale mrzí ho, 
že sa o tejto zmene poslanci dozvedeli z médií. 
 
 Reakcia: Martin Baláž 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 70/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o vytvorení spoločnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa s.r.o. 

 
prítomní –  16 
za –  14  /Mgr. Antal, PaedDr. Balážová,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Rakovský, MUDr. 
Rišňovský, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 1 /Mgr. Nagy/ 
zdržal sa - 1 /Ing. Dubeň/ 
 

V závere vystúpila MUDr. Lýdia Cígerová - dala do pozornosti knihu Nelli Veselej Generálove deti, 
ktorá je v predaji v kníhkupectve na Jiráskovej ulici.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

k bodu 12) programu  
 
 

Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Ivan Černaj, primátor  
mesta poďakoval poslancom za účasť a pripomienky pri prerokovávaní jednotlivých materiálov, 
informoval prítomných, že ďalšie rokovanie MsZ sa bude konať  27. septembra 2012 a zasadnutie 
ukončil.   
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  
I. Hlaváčová 
27.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................      ............................................... 
Mgr. Ivan Černaj      Ing. Dušan Bosák 
primátor mesta       I. overovateľ 

 
 
 
 

...............................................     ............................................... 
 Ing. Mariana Páleníková     PaedDr. Veronika Balážová 

prednostka MsÚ       II. overovateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


