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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 24. január 2019, 13.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Mgr. Norbert Nagy   
   Adriana Tatárová  
zapisovateľka:  Lucia Zaťková  
prítomní:  prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva: 
 
k bodu 1) Otvorenie, voľba pracovných komisií  
Vykonal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
_________________________________________________________________________________________________________ 

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

primátor mesta (ďalej aj ako „primátor mesta“). Konštatoval prítomnosť 17 poslancov, p. poslankyňa 
Šeševičková je ospravedlnená a 1 poslanec príde na zasadnutie neskôr.  
 
Program: 
 

Prečítal program rokovania s návrhom zmien:  

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta 
3. Stanovisko - zaradenie Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako 

súčasti SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských zariadení   
4. Interpelácie poslancov – prerokovať ako bod č. 5 
5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia – prerokovať ako bod č. 4 

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy – prerokovať ako bod č. 4b 
b) Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región GRON – prezentácia – prerokovať ako bod  

č. 4a 
Návrh na nomináciu za člena predstavenstva StVS a.s. Banská Bystrica – doplniť ako nový bod 

č. 4c 
6. Záver 

 
 

Prítomných poslancov vyzval na prednesenie ich návrhov na zmenu alebo doplnenie dnešného 
programu.  

 
Keďže zo strany poslancov neodznel žiadny ďalší návrh, primátor mesta dal hlasovať o programe 

tohto znenia: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta 
3. Stanovisko - zaradenie Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako 

súčasti SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských zariadení   
4. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región GRON – prezentácia  
b) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
c) Návrh na nomináciu za člena predstavenstva StVS a.s. Banská Bystrica 

5. Interpelácie poslancov 
6. Záver 
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Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
 Na základe hlasovania bol program rokovania schválený. 

 
 
V ďalšej časti primátor mesta predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  

 
1. návrhová komisia: Bc. František Páleník, Ing. Emil Vozár, Mgr. Monika Balážová. Nik z prítomných 
nepredniesol iný návrh.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
 
 

2. overovatelia zápisnice: Mgr. Norbert Nagy, Adriana Tatárová. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
 
 

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
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proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 
 
 
 

k bodu 2) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci OEaF  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie OEaF  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál predniesol Martin Majerník. Predložená zmena rozpočtu bola avizovaná už v r. 2018 prti 
schvaľovaní rozpočtu na rok 2019. Vychádza z prechodu rozpočtových období. Konkrétne sa zmena týka 
financovania hokejového štadióna, kde v r. 2018 nebola vyčerpaná schválená dotácia vo výške 800 tis. 
eur. Nakoľko práce sústavne prebiehajú je potrené stavbu opäť dofinancovať, pričom mesto pre tento účel 
vytvára ďalšie prostriedky a dotácia je navrhovaná vo výške 1 mil. eur pre tento rok. Zároveň je v tejto 
zmene predložené financovanie atletickej dráhy vo výške 300 tis. eur. Tieto finančné prostriedky budú kryté 
z rezervného fondu ako kapitálový výdavok. Ostatné bežné výdavky budú prefinancované v rámci zmeny 
rozpočtu a to preklasifikovaním kapitálových výdavkov na výdavky bežné.  

 
Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. 

 
Ing. Peter Dubeň – koľko finančných prostriedkov už bolo vyčlenených na rekonštrukciu zimného štadióna 
a koľko finančných prostriedkov ostáva v rezervnom fonde?  
 
Mgr. Norbert Nagy – športová komisia na svojom zasadnutí vzala na vedomie správu od p. Čerťaského a p. 
Rozenberga o prebiehajúcej rekonštrukcii zimného štadióna ako aj o plánovanej výstavbe atletickej dráhy 
na 4. ZŠ s jedným odporúčaním a to aby sa na 4. ZŠ našli priestory na vybudovanie zázemia pre atletický 
klub. Teší sa na otvorenie zimného štadióna, podporuje túto investíciu, a taktiež sa teší tomu, že vznikne 
nová moderná 300 m dlhá tartanová dráha, tak ako bolo atlétom prisľúbené pri začiatku rekonštrukcie 
futbalového štadióna  
 
MUDr. Ladislav Kukolík – atléti si dráhu zaslúžia najmä svojimi výkonmi, ktoré v poslednom období dosiahli. 
Je mimoriadne potešiteľné, že tento klub v tak skromných podmienkach dosahujú tak výborné výsledky 
 
PaedDr. Veronika Balážová – príspevok vo výške 7 000 eur do združenia Región Gron je jednorazový alebo 
to bude každoročný príspevok? 
 
Ing. Miroslav Rybársky – poďakovanie vo svojom mene ako i v mene detí - atlétov za to, že sa v meste 
vybudujú podmienky na ich trénovanie a že sa deti budú môcť prezentovať svojimi výsledkami aj na domácej 
pôde  
 
 Reakcia: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.    
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 1 / 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
a) I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 v zmysle predloženého návrhu. 
 
b) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 1.000.000 Eur (slovom: jeden milión Eur) pre 
prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o, IČO: 31 609 651, sídlo: Alexandra 
Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie:  financovanie dostavby zimného štadióna v 
Žiari nad Hronom. 
 
c) použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov  
v sume 1.360.000,- Eur. 
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Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Dušan Berkeš  
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

 

k bodu 3) Stanovisko - zaradenie Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad 
Hronom ako súčasti SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských 
zariadení   
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent ŠÚ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 K predloženému materiálu podala informáciu Adriana Giláňová. V zmysle platnej legislatívy je 
potrebné, aby obec vyjadrila svoje stanovisko so zaradením tohto elokovaného pracoviska, ktoré by malo 
vzniknúť a pôsobiť na I. ZŠ. Toto pracovisko bude súčasťou Súkromnej Základnej umeleckej školy so 
sídlom v Hliníku nad Hronom. Súhlas sa vydáva pre zriaďovateľa – fyzickú osobu – p. Tatianu Ladiverovú, 
ktorá má oprávnenie podnikať. Z ustanovenia paragrafu 6 odst. 12 psím. b zákona č. 596 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva, že toto elokované 
pracovisko bude financované z podielových daní obce Hliník nad Hronom. Všetky ďalšie potrebné 
informácie sú obsiahnuté v písomnom materiáli.  
 
 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Peter Dubeň – požiadal predsedkyňu Komisie školstva a kultúry o stanovisko komisie  
 
Mgr. Monika Balážová – komisia na svojom zasadnutí nezaujala jednoznačné stanovisko, z toho dôvodu 
boli na včerajšie neformálne zasadnutie prizvaní riaditelia škôl. Komisia necháva na zváženie každého 
poslanca ako bude hlasovať  
 
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – poprosil o vyjadrenia aj prítomných zástupcov zriaďovateľa 
skromnej ZUŠ a riaditeľa I. ZŠ  
 
Mgr. Rastislav Uhrovič – detto ako Ing. Dubeň  
  
Ing. Juraj Krátky – zmluva ktorá bola podpísaná medzi súkromnou ZUŠ a I.ZŠ sa datuje od 1.9.2018, prečo 
je diskusia k téme až teraz?  
 
Ing. Peter Dubeň – na území mesta máme vlastnú umeleckú školu, predstavitelia tejto školy majú dosť 
priestoru na 4. ZŠ? Nežiadali priestor aj na 1. ZŠ pre rozšírenie svojej činnosti? Hlinická umelecká škola je 
súkromná, v prvom rade by mal byť daný priestor našej umeleckej škole a v prípade nezáujmu osloviť 
ďalších potencionálnych záujemcov  
 
Ing. Dušan Berkeš – faktická poznámka k Ing. Krátkemu – prílohou materiálu je aj predmetná zmluva, jej 
výpovedná lehota je 3 mesiace bez udania dôvodu, podľa jeho názoru je irelevantné teraz posudzovať  jej 
platnosť alebo neplatnosť  
 
Ing. Juraj Krátky – faktická poznámka – medzi riaditeľkou mestskej ZUŠ v ZH a riaditeľom 1. ZŠ došlo 
k miskomunikácii, diskusia k problematike mala byť skôr, nakoľko údajne zo strany ZUŠ záujem o priestory 
na 1. ZŠ bol  
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PhDr. Tatiana Ladiverová – zriaďovateľ a riaditeľ Súkromnej ZUŠ v Hliníku nad Hronom:  
 
– materiál k bodu je predložený na základe požiadavky mesta. Súkromná ZUŠ pôsobí v žiarskom regióne 
od 1.9.2004 a elokované pracovisko v Žiari nad Hronom pôsobí od 1.9.2005. Do roku 2012 bolo relatívne 
veľmi jednoduché zriadiť elokované pracovisko. Postačujúca bola dohoda so základnou školou alebo 
s majiteľom nebytového priestoru. Na základe nového zákona účinného od 1.1.2013 je povinnosť pri 
zriadení sídla alebo elokovaného pracoviska doručiť ministerstvu určité materiály a medzi nimi je aj zmluva 
o nájme nebytového priestoru. K súhlasenému stanovisku MsZ sú k žiadosti o zriadenie sídla alebo 
elokovaného pracoviska potrebné aj ďalšie súhlasy, ktoré dovtedy nebolo potrebné predkladať. Žiadosť je 
potrebné ministerstvu odovzdať k 30.3. príslušného roka a preto bola predmetná nájomná zmluva uzavretá 
so skorším dátumom.  
 
- elokované pracovisko súkromnej ZUŠ pôsobí v komunitnom centre Škola dokorán v prenajatých 
priestoroch. V súčasnosti ju navštevuje 85 žiakov zo Žiaru nad Hronom. Začiatkom kalendárneho roku 
2018 oslovila riaditeľa 1. ZŠ p. Baláža s návrhom na spoluprácu, nakoľko školy sídlia blízko seba a väčšia 
časť žiakov ZUŠ navštevuje 1. ZŠ. P. Baláž sa vyjadril, že vo veci spolupráce oslovil najprv mestskú ZUŠ 
pôsobiacu na 4. ZŠ a viac spolu na túto tému nekomunikovali. Neskôr pri stretnutí v septembri 2018 sa 
vyjadril, že ak s tým bude súhlasiť mesto a MsZ, problém so spoluprácou nemá. Zo strany súkromnej ZUŠ 
bola p. Balážovi ponúknutá aj spolupráca pri detskom speváckom zbore.  
 
 
MUDr. Ladislav Kukolík – nie je to jednoduchý materiál o čom svedčí aj fakt, že gestorská komisia nevedela 
pre poslancov prijať odporúčanie. Včera na neformálnom stretnutí sa poslanci danej téme venovali 
zoširoka. Osobne má z tejto situácie zmiešané pocity, cíti neistotu a nerozhodnosť, čo umocňuje aj to, že 
na dnešnom zasadnutí chýba tretí aktér.  
 
Ing. Stella Víťazková: 
- je predstava, že v zbore budú len deti z 1. ZŠ alebo v ňom bude môcť spievať ktokoľvek?  
- na území mesta majú zázemie dve základné umelecké školy. Keď by nastala situácia, že žiaci z mestskej 
ZUŠ budú mať záujem navštevovať tento detský spevácky zbor, bude im to umožnené?  
 
PaedDr. Veronika Balážová – absolútne  nikto z poslancov nemá problém s tým, aby súkromná ZUŠ 
fungovala na niekoľkých elokovaných pracoviskách, konkurencia aj v tejto oblasti je zdravá. Podľa jej 
názoru však problémom je to, že toto elokované pracovisko má vzniknúť práve v priestoroch 1. ZS, čiže 
v priestoroch školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a je známe, že umeleckej škole ktorá je na 4. ZŠ 
tiež chýbajú  priestory. Pani riaditeľka ZUŠ informovala, že taktiež prejavila záujem o zriadenie 
detašovaného pracoviska v centre mesta. Pravdepodobne došlo medzi ňou a p. riaditeľom Balážom 
k nesprávnej komunikácii.  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – z pozície člena rady školy na 1. ZŠ je pre neho dôležité, aby škola rozširovala 
svoju ponuku aj z dôvodu, že je na tejto škole problém s nízkym počtom žiakov. Príchod ZUŠ na túto školu 
víta. Otázne však je, či by to mala byť súkromná či mestská ZUŠ. Po určitých okolnostiach, ktoré sa udiali 
sa dnes prikláňa k názoru, žeby to mala byť súkromná ZUŠ, ktorá je schopná fungovať v týchto priestoroch 
už od 1.9. Nájomná zmluva má byť na obdobie 1 roka, takže v prípade, že sa mestu nebude niečo pozdávať 
bude možnosť do tohto procesu zasiahnuť.  
 
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – keď sa dnes schváli zriadenie elokovaného pracoviska 
súkromnej ZUŠ na 1.ZŠ, bude to platiť len na obdobie 1 roka?  
 
Mgr. Marek Baláž – riaditeľ 1. ZŠ: 
 
- aktivita prilákať iný subjekt do 1. ZŠ nie je jeho osobnou aktivitou. Je to názor pedagógov školy ako aj 
požiadavka rodičov, keďže 1. ZŠ je jediná škola v meste, ktorá nemá pridanú hodnotu akou je ZUŠ na 4. 
ZŠ alebo CVČ na 2. ZŠ. To, čo mýli a metie ľudí je podľa jeho názoru to, že pani riaditeľka žiarskej ZUŠ 
rozprávala na včerajšom stretnutí niečo iné ako prezentoval on. Nepočul jej vystúpenie, avšak za všetkým, 
čo na stretnutí povedal si stojí. V mesiaci február 2018 ju vyzval na spoluprácu  a dostala ponuku, na čo 
reagovala, že má veľa žiakov, vydáva rozhodnutia o neprijatí a bolo by pre ňu zbytočné prísť do priestorov 
1. ZŠ. Mal s riaditeľkou žiarskej ZUŠ dohodnuté ešte nejaké stretnutia, ktoré sa však nezrealizovali a vec 
stála až do leta. V septembri 2018 ho oslovila na spoluprácu p. Ladiverová, a dohoda bola taká, že na 
začiatok pôjde len o spoluprácu v rámci detského speváckeho zboru. Uvedomuje si, že nastala 
disharmónia  2 riaditeľov, z ktorých každý tvrdí niečo iné, no pevne si stojí za tým, čo sám prezentuje. Dal 
prednosť  mestskej ZUŠ na prenájom priestorov, nevyužila to. Nájomná zmluva je platná od 1.9. a je na 1 
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rok, počas ktorého sa bude spolupráca so súkromnou ZUŠ testovať. Danú situáciu neberie ako 
konkurenciu, ale ako doplnkovú službu. Žiaci sa napríklad už veľmi tešia na školu Jamaha.  
 
- v súčasnej dobe je na 1. ZŠ do 40 žiakov, ktorí navštevujú súkromnú ZUŠ. Za najväčšie víťazstvo bude 
považovať to, keď sa do súkromnej ZUŠ prihlásia tí žiaci, ktorí už navštevujú 1. ZŠ a nemohli navštevovať 
mestskú ZUŠ z dôvodu, že ich do nej pracujúci rodičia nemali ako dopraviť a starí rodičia nebývajú v meste. 
Nie je v jeho záujme niekomu brať žiakov alebo rušiť učebné odbory. Čo sa týka speváckeho zboru – pri 
jeho zakladaní mal podmienku, že deti z mestskej ZUŠ ktoré prejavia záujem sa do zboru prihlásiť nebudú 
musieť zo ZUŠ odísť a taktiež nebudú platiť poplatok. Zo strany p. Ladiverovej bola podmienka dodržaná.   
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, PhDr. Tatiana Ladiverová, Mgr. Adriana Giláňová.   
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 2 / 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo 
a/ berie na vedomie  
 
Žiadosť o  zaradenie Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako súčasti 
SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských zariadení.       
         
b/ súhlasí 
 
so zaradením Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako súčasti SZUŠ, 
Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01.09.2019. 
Súhlas  sa vydáva pre zriaďovateľa, fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie podnikať, PhDr. Tatianu 
Ladiverovú, Š. Moysesa 440/52, Žiar nad Hronom, IČO 41051165, od 01.09.2019 v zmysle § 11 zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 18 zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nasledovných 
zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods.7 písm. l)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Elokované pracovisko SZUŠ, Ul. Dr. 
Janského 2, Žiar nad Hronom sa stane súčasťou SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom na základe 
rozhodnutia MŠVVaŠ. 
 
Z ustanovenia  § 6 ods.12 písm. b)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva, že Elokované pracovisko SZUŠ, Ul. Dr. 
Janského 2, Žiar nad Hronom v katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom bude financované 
z podielových daní mesta Hliník nad Hronom. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Monika Balážová 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 10 / Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, Ing. Rastislav Uhrovič, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Víťazková, 
Adriana Tatárová, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Bc. František Páleník 
 
proti – 3 / Ing. Peter Dubeň, Ing. Juraj Krátky, Ing. Mária Biesová 
zdržal sa – 3 / Mgr. Monika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, PaedDr. Veronika Balážová  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 4a) Oblastná organizácia cestovného ruchu – Región GRON – prezentácia 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Informáciu o činnosti združenia prezentoval Jozef Gulaj, zástupca oblastnej organizácie. Oblastná 

organizácia cestovného ruchu je zriadená podľa zákona č. 91/2010 Zb. zákonov o podpore cestovného 
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ruchu. Podporuje  vytvára podmienky pre cestovný ruch na svojom území a chráni záujmy svojich členov. 
O členstvo môže na základe podanej prihlášky požiadať obec, FO ako aj PO. O prijatí rozhoduje 
predstavenstvo organizácie. Podmienkou je úhrada členského príspevku. V súčasnosti tvorí oblastnú 
organizáciu Región Gron 15 členských obcí v rámci žarnovického okresu a 2 obce v rámci žiarskeho 
okresu (Bzenica, Repište). Ďalej je to 22 podnikateľských a iných  subjektov (školy občianske združenia, 
podnikatelia). Podnikateľský a iný subjekt môže do oblastnej organizácie vstúpiť len vtedy, keď do nej  
vstúpi príslušná obec.  

Hlavná činnosť oblastnej organizácie = podieľa sa na koncepcii rozvoja cestovného ruchu, 
marketingu, propagácii, manažmentu, prezentácie produktov, snaží sa zachovávať a udržiavať hodnotu 
kultúrneho prírodného dedičstva, pomáha pri realizácii rôznych projektov v rámci cestovného ruchu. Ide 
napríklad o - prezentáciu a propagáciu organizácie – účasť na rôznych veľtrhoch, leteckých dňoch na 
Sliači, zabezpečenie pomocného personálu na kultúrne akcie obcí, umiestenie informačného pultu na 
akciách, vydávanie brožúr ktoré zahŕňajú historické prírodné body v regióne, zaznačení sú členovia 
združenia, atď...  (vydaná je slovenská aj anglická verzia, plánuje sa vydanie v nemeckom jazyku).  
 

Minulý rok vstúpila do oblastnej organizácie cestovného ruchu rozvojová agentúra, stala sa členom 
každého kraja. Jej podpora je personálna aj finančná - ale len pre projekty v rámci regiónu. Každý región 
má prideleného svojho mentora, ktorý pomáha regiónu napredovať.  Medzi schválené projekty patrí 
napríklad zatraktívnenie hrnčiarstva v obci Brehy, materiálne zabezpečenie na hrade Revište, rieši sa aj 
hrad Šašov, v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie. Minulý rok taktiež vznikla aj krajská organizácia 
cestovného ruchu. Zastrešuje všetky regióny.  

 
Dôvod, prečo sa združenie Región GRON uchádza o členstvo mesta Žiar nad Hronom v združení 

je ten, že hoci je v súčasnosti mesto vnímané viac ako priemyselné mesto, na jeho území sa nachádza 
veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré je možné poprepájať v rámci regiónu a tým zvýšiť jeho propagáciu.  
 
 Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Stella Víťazková – v našej oblasti ne je veľmi cítiť pôsobenie tejto organizácie. V dnešnej dobe tiež nie 
je vhodné vydávať pre ľudí len textové prezentačné materiály, je to pomerne zastaralá metóda, sú plány 
spracovať nejakú aplikáciu v elektronickej podobe? Teší ju, že  organizácia má záujem zaradiť mesto Žiar 
do regiónu, uvítala by však konkrétnejšie aktivity vyvíjané pre naše mesto a nie len ho zaradiť medzi členov. 
Každý rok bude mesto do združenia prispievať finančným príspevkom vo výške 7 000 eur, recipročne by 
bolo vhodné realizovať aktivity v prospech nášho regiónu, občanov nášho mesta a tiež podnikateľov, ktorí 
sa na území mesta venujú cestovnému ruchu.  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – v Žiari nad Hronom funguje cestovný ruch – aj obchodný (veľký priemyselný park 
– kde chodia rôzne návštevy, napĺňajú okolité ubytovacie zariadenia) či športový (prichádzajú  k nám rôzne 
reprezentácie) nielen kultúrno historický. Nie je to len zanalyzované a chýba koncepcia rozvoja, z ktorej by 
bolo zrejmé, akým smerom sa chce mesto uberať. Bolo by dobré sa takouto koncepciou zaoberať.  
 
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – má združenie už nejakú kontaktnú osobu v meste Žiar? 
 

Reakcia: Jozef Gulaj. 
 
Mgr. Peter Antal – do nejakej regionálnej organizácie by mesto Žiar patriť malo, to je nemenný fakt. P. 
Luntner bol iniciátorom toho, aby mesto do tohto združenia vstúpilo. VUC si dala oblasť cestovného ruchu 
v regióne BB kraja ako prioritu, pričom vyčlenil pomerne veľké finančné prostriedky práve na rozvoj  
cestovného ruchu. A práve združenie Región Gron bude tiež jedným z prijímateľov týchto finančných 
prostriedkov.  
 
  K bodu nebolo prijaté uznesenie. Primátor mesta poďakoval p. Gulajovi za podané informácie.  
 
 
 

k bodu 4b) Rôzne - SMM – majetkovo-právne vzťahy  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci OEaF  
Vypracovali: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF  

     Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF  
_________________________________________________________________________________________________________ 
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k bodu 4b-1) Rôzne – SMM - majetkovoprávne vzťahy   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

- bezodplatná zámena pozemkov – Mesto Žiar nad Hronom a Technické služby ZH, spol. s r.o., Žiar nad 
Hronom 
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 3 / 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
bezodplatnú zámenu nehnuteľného majetku – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar 
nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
identifikovaných Geometrickým plánom č. 41051840-13/2018, vyhotoveným IsGeo - Miroslav Podhora, Žiar 
nad Hronom, IČO: 41 051 840, dňa 30.11.2018, a to: 
 

• diel č. 10 o výmere 30 m2, odčlenený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 11) vytvára CKN parcelu č. 1574/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2),  

• diel č. 12 o výmere 7 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 13, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17) vytvára CKN parcelu č. 1574/7 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 806 m2),  

• diel č. 13 o výmere 3 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 12, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17) vytvára CKN parcelu č. 1574/7 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 806 m2),  

• diel č. 26 o výmere 25 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31 a č. 32) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/91 – 
zastavaná plocha o výmere 2 590 m2),  

• diel č. 27 o výmere 12 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 26, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31 a č. 32) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/91 – 
zastavaná plocha o výmere 2 590 m2),  

• diel č. 28 o výmere 32 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 26, č. 27, č. 29, č. 30, č. 31 a č. 32) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/91 – 
zastavaná plocha o výmere 2 590 m2),  

• diel č. 34 o výmere 6 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, ktorý 
zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/93 – zastavaná plocha o výmere 6 m2,  

• diel č. 35 o výmere 4 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 36) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/94 – zastavaná plocha o výmere 9 m2), 

• diel č. 37 o výmere 7 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 4 566 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 38) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/95 – zastavaná plocha o výmere 9 m2), 

• diel č. 25 o výmere 83 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/21, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1 832 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 23 a č. 24) vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/90 – zastavaná plocha o výmere 
1 135 m2), 

 
vo výlučnom vlastníctve vlastníka: 
Mesto Žiar nad Hronom  
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 
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IČO: 00 321 125 
 
za nehnuteľný majetok – pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad 
Hronom, okres Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, identifikovaných Geometrickým 
plánom č. 41051840-13/2018, vyhotoveným IsGeo - Miroslav Podhora, Žiar nad Hronom, IČO: 41 051 840, 
dňa 30.11.2018, v súlade s článkom IV. bod 1. písm. b) a článkom IX. bod 2. písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení, a to: 
 

• diel č. 2 o výmere 29 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/5, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 38 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 3 o výmere 11 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/6, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 67 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 4 o výmere 13 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/7, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 850 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 5 o výmere 9 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/7, vedenej ako zastavané plochy a 
nádvoria o celkovej výmere 850 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 6 o výmere 77 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/16, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 2 250 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 7 o výmere 59 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/16, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 2 250 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 8 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

• diel č. 8 o výmere 11 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 1574/19, vedenej ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 66 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v podiele 1/1, (ktorý spolu 
s dielom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 9) vytvára CKN parcelu č. 1574/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3 528 m2),  

 
vo výlučnom vlastníctve vlastníka: 
 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom A. Dubčeka 380/45, 965 
01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 2034/S 
 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Zámenou pozemkov dôjde k úprave, tzn. zosúladeniu vlastníckych vzťahov pozemkov a stavieb na nich 
postavených v areáli futbalového štadióna, v dôsledku rekonštrukcie futbalového štadióna, pričom 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., zámenou pozemkov získajú do vlastníctva časti 
pozemkov, ktoré sú priamo situované v oplotení futbalového štadióna vrátane časti pozemkov pod 
stavbami vo výlučnom vlastníctve spoločnosti ako aj pod časťou priľahlého parkoviska postaveného na 
pozemku novovytvorenej CKN 1574/90 v zmysle predmetného Geometrického plánu.  
Mesto Žiar nad Hronom zámenou pozemkov získa bezprostredne susediace pozemky, situované mimo 
oplotenia futbalového štadióna.   
 
Zámer bezodplatnej zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 
tabuli a na webovom sídle mesta  www.ziar.sk v lehote od  04.01.2019 do 21.01.2019. 
Vo veci zámeny pozemkov sú splnené všetky zákonné podmienky.  
 
(zámena nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválená trojpätinovou 
väčšinou všetkých  poslancov) 

 
 
 
 

http://www.ziar.sk/
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Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný   
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 4b-2) Rôzne – SMM - majetkovoprávne vzťahy   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

- zriadenie bezodplatného vecného bremena – IESM s.r.o., Trnava  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 4 / 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
A. 
zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem (spojené s vlastníctvom 
nehnuteľnosti), ktoré zodpovedá právu umiestnenia vodovodnej a elektrickej prípojky NN vrátane ich 
ochranného pásma na časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec 
Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných: 
a) na liste vlastníctva č. 1136 vo vlastníctve povinného z vecného bremena, v spoluvlastníckom podiele 

1/1, a to: 

• na CKN parcele č. 1640/1 – ostatné plochy o celkovej výmere  39 876 m2,  
 
b) na liste vlastníctva č. 3327 vo vlastníctve povinného z vecného bremena, v spoluvlastníckom podiele 

1/1, a to: 

• na EKN parcele č. 1/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  3 018 m2,  

• na EKN parcele č. 9-860/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  7 540 m2, 

• na EKN parcele č. 877/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  40 289 m2, 
(ďalej spoločne ako „Zaťažené pozemky A“) 

 
v rozsahu nasledovných dielov: 

-  diel č. 1  o výmere 4 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 1/1,  

- diel č. 2  o výmere 2 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 1/1, 

- diel č. 3  o výmere 130 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 9-860/2, 

- diel č. 4  o výmere 10 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 9-860/2, 

- diel č. 5  o výmere 14 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 877/1, 

- diel č. 6  o výmere 722 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 1640/1, 
 

vymedzených Geometrickým plánom č. 41051840-14/2018 na vyznačenie vecného bremena práva 
uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej a elektrickej NN prípojky s ochranným pásmom) na KN-E par.č. 
1/1, 9-860/2, 877/1 a KN-C par.č. 1640/1 vyhotoveným IsGeo – Miroslav Podhora, so sídlom 
Hviezdoslavova 26/57, 965 01 Žiar nad Hronom IČO:  41 051 840, úradne overeným Okresným úradom 
Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 30.11.2018 pod č. 536/18 (ďalej ako „Geometrický plán“). 
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Právu vecného bremena Opraveného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného 
bremena: 

- strpieť na Zaťažených pozemkoch A v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne umiestnenie 
vodovodnej a elektrickej NN prípojky vrátane ich ochranného pásma,  

- umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemky 
zaťažené vecným bremenom za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, 
odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcie existujúcej vodovodnej a elektrickej NN 
prípojky. 
 

 

B. 
zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem (spojené s vlastníctvom 
nehnuteľnosti), ktoré zodpovedá právu prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami v celom rozsahu 
cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar 
nad Hronom, zapísaný na liste vlastníctva č. 1136, vo vlastníctve povinného z vecného bremena, 
v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to cez: 
 

• CKN parcelu č. 1974/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 281 m2 
(ďalej spoločne ako „Zaťažený pozemok B“). 
 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 3945, toho času vo vlastníctve: 
IESM s.r.o., so sídlom: Herdovo nám. 1, 917 00  Trnava    
IČO: 44 241 348, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, 
vložka č. 22152/T. (spoločnosť IESM s.r.o. ďalej aj ako „oprávnený z vecného bremena“).   
  
Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša oprávnený 
z vecného bremena.  
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
k nehnuteľnostiam č. 2062/2017, centr. č. 527/2017, uzatvorenej dňa 28.09.2017, účinnej dňa 01.10.2017 
medzi Budúcim povinným z vecného bremena: Mestom Žiar nad Hronom a Budúcim oprávneným z 
vecného bremena: IESM s.r.o., Trnava, v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 118/2016 zo 
dňa 
29. septembra 2016, č. 55/2017 zo dňa 22. mája 2017, č. 56/2017 zo dňa 22. mája 2017 a č. 57/2017 zo 
dňa 22. mája 2017.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne z dôvodu, že oprávnený z vecného bremena (spoločnosť IESM 
s.r.o.) je povinný najneskôr v lehote do 31.12.2021 zriadiť bezodplatné časovo neobmedzené vecné 
bremena in rem v prospech povinného z vecného bremena (Mesto Žiar nad Hronom) a v prospech 
spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., na pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 118/2016 zo dňa 29. septembra 2016 a č. 57/2017 zo dňa 22. mája 2017 a zároveň v zmysle predmetnej  
 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam č. 2062/2017, centr. č. 527/2017, 
uzatvorenej dňa 28.09.2017.   
Budúce vecné bremeno bude:  
a) zodpovedať právu prechodu peši a prejazdu motorovými aj nemotorovými vozidlami v nevyhnutnom 

rozsahu vymedzenom geometrickým plánom cez pozemok CKN parcelu č. 1640/3 – ostatná plocha 
o celkovej výmere 937 m2, cez CKN parcelu č. 1574/68 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 343 m2, cez CKN parcelu č. 1574/22 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 185 m2 
a cez CKN parcelu č. 1574/27 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 126 m2 (zapísané na 
LV č. 3945 vo výlučnom vlastníctve IESM s.r.o., Trnava); vecné bremeno bude zriadené na dobu 
neurčitú;  

b) spočívať v práve Mesta Žiar nad Hronom a spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. 
s r.o. užívať pozemok, na ktorom bude vybudované:  
- parkovisko „VIP parkovisko s minimálnym počtom 32 parkovacích miest,  
- parkovisko „2 x parking BUS“ s dvoma parkovacími miestami pre autobusy,  

pričom vecné bremeno bude zriadené na dobu určitú, a to na dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie Futbalového štadióna po 
realizácii projektu „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna a s ním spojenej 
infraštruktúry“. 
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Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 24.01.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný   
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 4b-3) Rôzne – SMM - majetkovoprávne vzťahy   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

- darovanie PD „Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiari nad Hronom“ – Technické služby ZH, spol. s r.o., 
Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 5 / 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V zmysle čl. XX Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom zo dňa 26.6.2017, 
darovanie hnuteľného majetku: 
 

Darca: Mesto Žiar nad Hronom   
Sídlo: Ul. Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

  IČO: 00 321 125     
 
Obdarovaný: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  

Sídlo: Ul. A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 31 609 651 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 2034/S 
 

Predmet darovania: projektová dokumentácia akcia „Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiari nad 
Hronom“ v hodnote 11 214,28 eur. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Investorom stavby „Rekonštrukcie zimného štadióna v Žiari nad 
Hronom“ je spoločnosť TECHCNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. pričom pri proces samotnej 
rekonštrukcie si vyžaduje aj predmetnú dokumentáciu. Spoločnosť TECHCNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o. sa stala vlastníkom nehnuteľnosti stavby Zimného štadióna.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný  
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Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný   
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 4b-4) Rôzne – SMM - majetkovoprávne vzťahy   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

- upustenie od vymáhania pohľadávky – Imrich Mellen, Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných 
poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali za uznesenie podľa 
predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 6 / 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

V zmysle článku XXII. bod 7 písm. b  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom 
upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 5.749,77 € s príslušenstvom voči dlžníkovi: 
p. Mellen, bytom 965 01 Žiar nad Hronom. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 15 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Stella 
Víťazková, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný   
 
proti – 0 
zdržal sa – 2 / Ing. Juraj Krátky, Ing. Peter Dubeň 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 4c) Rôzne - Návrh na nomináciu za člena predstavenstva StVS a.s. Banská Bystrica 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracoval: Ing. Martin Majerník, vedúci OEaF  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál odprezentoval Peter Antal. Po jeho odstúpení z predstavenstva Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti sa v nej uvoľnilo miesto pre zástupcu nášho regiónu. Predložený návrh pojednáva 
o nominácii starostu obce Ladomerská Vieska, Vladimíra Barana. Podľa stanov spoločnosti môže 
ktorýkoľvek akcionár predložiť návrh na nomináciu. Nakoľko je mesto Žiar nad Hronom najväčším 
akcionárom v tomto regióne, je morálne právo aby návrh na nomináciu urobilo práve ono. P. Baran musí 
byť tiež schválený obecným zastupiteľstvom. Následne otvoril k bodu rozpravu.   
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci následne hlasovali 
za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 7 / 2019 
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Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Návrh  na  nomináciu  p.  Barana,   trvale  bytom:  Ladomerská  Vieska, dátum narodenia:  xxxxxxxxxx, r. 
č.: xxxxxxxxxxx,  za člena predstavenstva Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom: 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 705/S. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 
Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, MUDr. 
Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav Uhrovič, 
Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
za – 17 / Ing. Mária Biesová, Adriana Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Emil Vozár, Mgr. Anna Líšková, 
MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Juraj Krátky, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Rastislav 
Uhrovič, Ing. Stella Víťazková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný 
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 V pokračovaní bodu Rôzne vystúpil MUDr. Ladislav Kukolík: 
 
1/ tlmočil informáciu predsedu PD Lovčica – Trubín o neustálom vandalizme na ich mliečnom automate 
umiestnenom na parkovisku pred 2. ZŠ. Posledný vandalistický útok bol v utorok tento týždeň. Zároveň  
tlmočil jeho prosbu, aby bol o tomto stave oboznámený aj primátor mesta. Riaditeľovi bolo prisľúbené, že 
bude nájdené lepšie bezpečnejšie miesto, pretože odstránenie automatu z nášho mesta by bolo na škodu, 
keďže ho obyvatelia využívajú.  
 
2/ informoval, že dňa 30.1. o 17,00 hodine bude Kresťanské spoločenstvo v Žiari nad Hronom organizovať 
v objekte na Ul. Pod Donátom 1 podujatie - spomienkový večer obetí holokaustu za účasti profesora  
Traubnera, redaktorky RTVS Dagmar Muzolovej, historičky Mgr. Zuzany Kohútovej. Poprosil poslancov 
v prípade záujmu o účasť. 
 
 
 

k bodu 5) Interpelácie poslancov  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

PaedDr. Veronika Balážová: 
- opýtala sa na možnosť osadiť kameru na bývalý priemstavácky dom tzv. „Hron“ na Ul. Sládkovičovej, 

nakoľko v ňom žije pomerne veľký počet neprispôsobivých obyvateľov, ktorí poškodzujú okolitý majetok  
- informovala sa na stav riešenia opravy „koridoru“ na Etape 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
Ing. Stella Víťazková: 
- požiadala prekontrolovať vo večerných hodinách viditeľnosť priechodov pre chodcov – najmä pri 

školských zariadeniach  
- požiadala informovať obyvateľov, keď sa začnú realizovať práce na projekte rekonštrukcia vnútroblokov 

na Pod Vrškoch 
 

Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA.  
 
Mgr. Monika Balážová – požiadala po zimnej sezóne vyznačiť platný priechod pre chodcov na križovatke 
ulíc  M. Chrásteka a Svitavská  
 
Mgr. Anna Líšková – informovala sa, či sa postúpilo vo veci odstránenia dlhodobo odparkovaného 
osobného auta na Ul. A. Hlinku  
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 Reakcia: Ing. Róbert Šiška.  
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – opýtala sa, či by mohlo byť mesto po zime nápomocné majiteľom garáží na Ul. 
Hviezdoslavovej pri pump-trackovej dráhe pri spevnení plôch pred garážami 
 
Ing. Juraj Krátky – informoval, že zajtra bude mať s poslankyňou Líškovou stretnutie s obyvateľmi časti 
Šašovské Podhradie  
 
 
 

k bodu 9) Záver 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. Mgr. Peter Antal, primátor mesta sa  
poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.   
 
Zapísala: L. Zaťková 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 15,30 hod. 
 
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  
zasadnutia (1 CD).  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................                .................................................. 

Mgr. Peter Antal                               Ing. Juraj Miškovič 
 primátor mesta                                   prednosta MsÚ 
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..................................................                .................................................. 
         Mgr. Norbert Nagy       Adriana Tatárová 

I. overovateľ                                    II. overovateľ 
  


