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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Žiari nad Hronom 

 
miesto konania: zasadacia miestnosť, Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom 
čas konania: 24. marec 2022, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal  
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH 
   Stela Šeševičková  
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. 
Prítomných je 16 poslancov. Zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 
 
Program: 
 
Primátor mesta prečítal program rokovania, ktorý poslanci obdržali na pozvánke:   
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. SMM - majetkovo právne vzťahy 
3. Záver 

 
Vyzval poslancov na prednesenie návrhov na zmenu alebo doplnenie dnešného programu. Keďže zo strany 
prítomných poslancov neodznel žiadny návrh, primátor dal o prečítanom programe hlasovať: 
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. SMM - majetkovo právne vzťahy 
3.  Záver 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, Ing. 
Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, Mgr. 
František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Adriana Tatárová, Stela Šeševičková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní – 16 
za – 16 / Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, 
Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, 
Mgr. František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Adriana Tatárová, Stela Šeševičková 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0  
 
 

Na základe hlasovania bol program rokovania schválený. 
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V ďalšej časti primátor predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  
 
1. návrhová komisia: Adriana Tatárová, Mgr. František Páleník, Mgr. Tomáš Fábry. Nik z prítomných 
nepredniesol iný návrh.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, Ing. 
Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, Mgr. 
František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Adriana Tatárová, Stela Šeševičková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní – 16 
za – 15 / Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, 
Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, 
Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Adriana Tatárová, Stela Šeševičková 
 
proti – 0  
zdržal sa – 1 / Mgr. František Páleník 
nehlasoval – 0  
 
 

2. overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Stela Šeševičková. Nik z prítomných nepredniesol 
iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, Ing. 
Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, Mgr. 
František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Adriana Tatárová, Stela Šeševičková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní – 16 
za – 16 / Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, 
Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, 
Mgr. František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Adriana Tatárová, Stela Šeševičková 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0  
 
 

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 
Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, Ing. 
Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, Mgr. 
František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Adriana Tatárová, Stela Šeševičková 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní – 16 
za – 14 / Mgr. Anna Líšková, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, 
Ing. Rastislav Uhrovič, Ing. Emil Vozár, Ing. Dušan Berkeš, PaedDr. Veronika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Monika Balážová, 
Mgr. František Páleník, Adriana Tatárová 
 
proti – 0  
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 2 / Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Stela Šeševičková 

 
 
 
k bodu 2) SMM – majetkovoprávne vzťahy  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci OEaF  
Vypracovala: Ing. Katarína Gajdošová, referent OEaF  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mgr. Peter Antal na úvod informoval, že Ministerstvo ŽP ako riadiaci orgán OP KŽP schválilo mestu záverečnú 
správu projektu Centrum zhodnocovania odpadov v ZH, čo umožňuje mestu nakladať s majetkom získaným 
z tohto projektu. Z danej skutočnosti vychádza aj navrhovaný bod dnešného programu, ktorým je prenájom 
hnuteľného a nehnuteľného majetku. O osobitný zreteľ ide v tomto prípade z dôvodu, že práve táto spoločnosť 
nakladá v našom regióne s odpadmi. Dať majetok do nájmu inej spoločnosti by nemalo logiku, nakoľko ide 
o náš región a ten chce nakladať s odpadmi čo najlepšie. Je presvedčený, že budeme prvým regiónom, ktorý 
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bude na úrovni najnižšieho skládkovania v rámci Slovenska a to vďaka tomuto projektu ako aj vďaka tejto 
spoločnosti.  
 
 

1/ nájom majetku – osobitný zreteľ – Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom  
2/ predaj hnuteľného majetku – osobitný zreteľ – Technické služby, a.s., Žiar nad Hronom  

 
Doplňujúcu informáciu k predloženému bodu podal Martin Majerník. Materiál je spracovaný v súlade 
s predpismi a zákonmi SR ako aj v súlade s nariadeniami mesta Žiar nad Hronom. Spoločnosť Technické 
služby požiadala o prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v areáli centra 
zhodnocovania odpadov. Súbor majetku pozostáva z pozemkov, stavieb a zariadení. Navrhovaná cena nájmu 
zo strany žiadateľa je vo výške 70 000 eur / rok. Bod 2 materiálu zahŕňa predaj majetku, ktorý pozostáva 
z dopravných prostriedkov a zariadení. Keďže ide o priamy predaj, bol je predložený samostatne. Cena 
prostriedkov bola stanovená znaleckým posudkom. Primátor mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Mária Biesová – oba body odporúča ekonomická komisia schváliť. Je veľmi rada, že tento projekt mesto  
dotiahlo do úspešného konca, pretože to bol veľmi ťažký projekt a len vďaka zainteresovaným osobám a ich 
zodpovednému a kvalitnému prístupu dokázalo mesto tento veľmi nákladný projekt zvládnuť. Osobitné 
poďakovanie patrí primátorovi mesta, ekonómovi a Ing. Vinarčíkovi. Odovzdávame skoro zabehnutý projekt 
do rúk veľkej spoločnosti, ktorá ma úžasné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi. Verí, že im odovzdaný 
majetok bude nápomocný.  
 
Mgr. Norbert Nagy – dnes je naozaj veľký deň pre naše mesto, gratuluje vedeniu mesta ako aj spoločnosti 
T+T Žilina či TS a.s., že sa tento zámer podarilo zrealizovať. Toto bremeno odovzdávame firme, ktorá nebude 
robiť len PR marketing ale bude naďalej v plnej miere zabezpečovať činnosti týkajúce sa nakladania 
s odpadmi. V závere ešte pripomenul prísľub p. Ďurajku k podpore športu v meste, ktorý sa však do dnešného 
dňa nepodarilo zo strany spoločnosti naplniť.  
 
PaedDr. Veronika Balážová 
- ako sa dospelo k navrhovaným sumám prenájmu a predaja nehnuteľností  
- bola pri tom, keď sa tento projekt pred rokmi schvaľoval. Nikto nečakal, že to dopadne ako to dopadlo, že 
mesto bude mať v súvislosti s týmto projektom tak veľké náklady a straty. Osobne si myslí, že spoločnosť T+T 
Žilina sa postará o to, aby sa centrum zhodnocovania odpadov naďalej využívalo a bolo osožné mestu ako aj 
okoliu. 
 
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – akákoľvek suma nájmu je pre mesto už len plus, nakoľko s ohľadom 
na súčasné ceny energií to môže byť ešte veľmi zaujímavé. Každý nech robí to čo vie, ak mesto vie spravovať 
mesto, nech spravuje mesto, ak spoločnosť vie nakladať s odpadmi, nech to vykonáva. Buďme radi, že máme 
takúto spoločnosť na území mesta, že sú naši spriaznenci a že spolupráca je na tak vysokej úrovni.  
 
 Reakcia: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal.  
 
V pokračovaní rokovania primátor mesta udelil slovo Ing. Milošovi Ďurajkovi, predsedovi predstavenstva 
spoločnosti TS a.s., ZH, ktorý svojou prezentáciou bližšie priblížil činnosť podobného centra  na 
zhodnocovanie odpadov, ktoré vlastní a prevádzkuje ich materská spoločnosť T+T a.s. Žilina v Hričove.  
 
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. 16 / 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, hnuteľného aj nehnuteľného majetku v k.ú. Horné 
Opatovce ( obec Žiar nad Hronom ) a v k.ú. Vieska ( obec Ladomerská Vieska ), a to : 
 
    PREDMET NÁJMU : 
 
A.) Nehnuteľný majetok : 
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- pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Horné Opatovce ( obec Žiar nad Hronom ) a v k.ú. Vieska ( obec 
Ladomerská Vieska ) v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, zapísané na Okresnom úrade Žiar nad 
Hronom, katastrálny odbor : 
 
k.ú. Horné Opatovce na LV 794 : 
 
POZEMKY : 
- pozemok par. č. CKN 158/8, trvale trávny porast o celkovej výmere 543 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/9, trvale trávny porast o celkovej výmere 1155 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/10, trvale trávny porast o celkovej výmere 600 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/11, trvale trávny porast o celkovej výmere 617 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/12, trvale trávny porast o celkovej výmere 925 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/34, ostatná plocha o celkovej výmere 430 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/35, ostatná plocha o celkovej výmere 672 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/36, ostatná plocha o celkovej výmere 244 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/37, ostatná plocha o celkovej výmere 173 m2 
- pozemok par. č. CKN 158/48, ostatná plocha o celkovej výmere 4 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/2, ostatná plocha o celkovej výmere 4297 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2127 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/5, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4479 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/11, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 9 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/12, ostatná plocha o celkovej výmere 77 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/14, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 34 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/15, ostatná plocha o celkovej výmere 2 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/16, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 369 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/17, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 118 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/18, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 152 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/19, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 115 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/20, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 13 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/21, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 317 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/22, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 12 m2 
- pozemok par. č. CKN 247/23, ostatná plocha o celkovej výmere 33 m2 
- pozemok par. č. EKN 1034, orná pôda o celkovej výmere 454 m2 
- pozemok par. č. EKN 1035, orná pôda o celkovej výmere 448 m2 
- pozemok par. č. EKN 1045/2, orná pôda o celkovej výmere 900 m2 
- pozemok par. č. EKN 1118/1, ostatná plocha o celkovej výmere 576 m2 
 
STAVBY : 
- č.s. 639 na pozemkoch par. č. CKN 247/4, CKN 247/16, CKN 247/17 – hala mechanickej úpravy 
 
k.ú. Vieska na LV 1172 : 
 
POZEMKY : 
- pozemok par. č. CKN 624/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4636 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 3245 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5467 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/3, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 981 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 931 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/5, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 301 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/6, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/7, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 48 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/8, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/9, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/10, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1614 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/11, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 192 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/12, ostatná plocha o celkovej výmere 437 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/13, ostatná plocha o celkovej výmere 145 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/14, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 487 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/15, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 66 m2 
- pozemok par. č. CKN 625/16, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 18 m2 
- pozemok par. č. CKN 62517, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6296 m2 
- pozemok par. č. CKN 781/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 359 m2 
- pozemok par. č. CKN 865/5, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 556 m2 
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- pozemok par. č. CKN 875, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 271 m2 
 
STAVBY : 
- č.s. 519 na pozemku par. č. CKN 625/5 - gasifikácia 
- č.s. 520 na pozemkoch par. č. CKN 625/4, CKN 625/3, CKN 625/7, CKN 625/8, CKN 625/9 - fermentácia 
- č.s. 521 na pozemku par. č. CKN 625/16 - vrátnica 
- č.s. 522 na pozemku par. č. CKN 625/6 - rozvodňa NN 
- č.s. 523 na pozemku par. č. CKN 625/14 - hala pre linku na triedenie skla 
- č.s. 524 na pozemku par. č. CKN 625/10 - hala dotrieďovacej linky 
 
B.) Hnuteľný majetok : 
 
Zoznam hnuteľného majetku s označením:   inventárne číslo, názov majetku,   dátum zaradenia,   je v prílohe 
č.2. 
účel nájmu : prevádzkovanie zariadení na odvoz, separáciu a zhodnocovanie komunálnych odpadov 
doba nájmu :  na dobu určitú – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 15.9.2029 
cena nájmu :  70 000,-€/rok včetne DPH, za celý predmet nájmu 
 
pre žiadateľa : 
Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. 
Ing. Miloš Ďurajka – predseda predstavenstva 
Sídlo SNP 131, Žiar nad Hronom 965 01 
IČO : 44 877 315 
Zapísaná v OR SR Banská Bystrica, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 970/S 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ má s mestom uzavretú  Koncesnú zmluvu zo dňa 15.9.2009, 
a Dodatok č. 1 zo dňa 13.4.2016, na základe ktorej žiadateľ realizuje služby a činnosť v prospech mesta – 
odvoz, separáciu a zhodnotenie zmesového a separovaného komunálneho odpadu na území mesta, 
prevádzkovanie priestorov oddelených zložiek komunálnych odpadov od občanov mesta.  
Prenechaním majetku mesta do užívania sa zabezpečí zefektívnenie a skvalitnenie poskytovania služieb 
a činností za strany žiadateľa a zároveň sa majetok mesta využije na určený účel. 
 
Zámer prenajať  hnuteľný aj nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený 
na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 10.3.2022 do 25.3.2022 ( s dátumom zvesenia 
28.3.2022 ) 
 
Vo veci nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(Poznámka: nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov). 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 
Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Anna Líšková, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, Ing. Branislav Šťastný, Mgr. Tomáš Fábry, Stela 
Šeševičková, PaedDr. Veronika Balážová, Adriana Tatárová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Mgr. František 
Páleník, Ing. Dušan Berkeš, Ing. Emil Vozár, Mgr. Monika Balážová 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní – 15 
za - 15 / Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Anna Líšková, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Mária Biesová, Ing. Branislav Šťastný, Mgr. Tomáš Fábry, 
Stela Šeševičková, PaedDr. Veronika Balážová, Adriana Tatárová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Mgr. 
František Páleník, Ing. Dušan Berkeš, Ing. Emil Vozár, Mgr. Monika Balážová 
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 17 / 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
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v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
hnuteľného  majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to časť hnuteľného 
majetku „ Centra zhodnocovania odpadov “: 
 
Zoznam majetku s označením: poradové číslo, inventárne číslo, názov majetku, dátum zaradenia je prílohou 
č.2. 
 
za kúpnu cenu :  podľa znaleckých posudkov vyhotovených znalcom Dipl. Ing. Dušan Kožiak, 

Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec, znalec v odbore Doprava cestná, odhad 
hodnoty cestných vozidiel,  číslo znalca 911 789        

 
1. Znalecký posudok č. 12/2022 zo dňa 14.3.2022 – nákladné vozidlo MAN TGS 26.320 6x4x30S 

s nadstavbou BA hákový nakladač na prepravu kontajnerov KURTA, e.č. ZH847BK 
 

Všeobecná hodnota vozidla s DPH : 28 270,-€ 
 
2.  Znalecký posudok č. 13/2022 zo dňa 14.3.2022 – špeciálny nákladný príves HUFFERMANN HAR 18.70 

na prepravu kontajnerov, e.č. ZH483YD 
  

Všeobecná hodnota vozidla s DPH : 9 805,-€ 
 
3.  Znalecký posudok č. 14/2022 zo dňa 14.3.2022 – samohybný pracovný stroj TEREX TL210, e.č. ZHZ024 
  

Všeobecná hodnota vozidla s DPH : 39 330,-€ 
 
4.  Znalecký posudok č. 15/2022 zo dňa 14.3.2022 – samohybný pracovný stroj TEREX TL210, e.č. ZHZ023 
 

Všeobecná hodnota vozidla s DPH : 35 397,-€ 
 
SPOLU : 112 802,-€ 
 
pre žiadateľa : 
 
Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. 
Ing. Miloš Ďurajka – predseda predstavenstva 
Sídlo SNP 131, Žiar nad Hronom 965 01 
IČO : 44 877 315 
Zapísaná v OR SR Banská Bystrica, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 970/S 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že žiadateľ má s mestom uzavretú  Koncesnú zmluvu zo dňa 15.9.2009, 
a Dodatok č. 1 zo dňa 13.4.2016, na základe ktorej žiadateľ realizuje služby a činnosť v prospech mesta – 
odvoz, separáciu a zhodnotenie zmesového a separovaného komunálneho odpadu na území mesta, 
prevádzkovanie priestorov oddelených zložiek komunálnych odpadov od občanov mesta. 
  
Predajom prebytočného majetku žiadateľovi sa zefektívnia služby a činnosti vyplývajúce z Koncesnej zmluvy.  
 
Zámer predaja  hnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a 
na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 10.3.2022 do 25.3.2022 ( s dátumom zvesenia 28.3.2022 ) 
 
Vo veci predaja hnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(Poznámka : predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov). 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 
Mgr. Monika Balážová, Ing. Mária Biesová, Mgr. Anna Líšková, Mgr. František Páleník, Ing. Branislav Šťastný, Stela Šeševičková, Mgr. 
Norbert Nagy, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Ing. Emil Vozár, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Dušan Berkeš, 
Adriana Tatárová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Tomáš Fábry 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní – 15 
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za - 15 / Mgr. Monika Balážová, Ing. Mária Biesová, Mgr. Anna Líšková, Mgr. František Páleník, Ing. Branislav Šťastný, Stela Šeševičková, 
Mgr. Norbert Nagy, PaedDr. Veronika Balážová, Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH, Ing. Emil Vozár, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Dušan 
Berkeš, Adriana Tatárová, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Tomáš Fábry 
 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 V závere poslankyňa Stela Šeševičková odovzdala primátorovi mesta malú pozornosť – pletený 
podnos, ktorý mu vlastnoručne vyrobili obyvatelia Domova dôchodcov v Žiari nad Hronom. Bola nimi 
požiadaná, aby mu podnos odovzdala  ako ich poďakovanie za to, čo mesto robí pre obyvateľov mesta ako aj  
pre samotných obyvateľov domova.  
 
 
 
k bodu 3) Záver 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
poďakoval poslancom za účasť.    
 
Zapísala: L. Zaťková 
Dňa: 1.4.2022 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 10,15 hod. 
 
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  zasadnutia 
(1 CD).  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
 

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

Mgr. Peter Antal                               Ing. Juraj Miškovič 
 primátor mesta                                   prednosta MsÚ 

 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
.....................................................       
 Mgr. Gabriela Hajdoniová, MPH  
              I. overovateľ          
 
 
..................................................... 
         Stela Šeševičková  
            II. overovateľ 
 
 
 


