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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 25. jún 2018, 15.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Miloš Slávik 

Bc. Soňa Lukyová  
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 MUDr. Ladislav 

Kukolík, zástupca primátora mesta (ďalej aj ako „zástupca primátora mesta“). Ospravedlnil neúčasť 
primátora z dôvodu zasadania Národnej rady SR. Konštatoval prítomnosť 17 poslancov.  
 
Program: 
 

K programu rokovania, ktorý bol uvedený na pozvánke podal pozmeňujúce návrhy: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

b) Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2018 
3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

b) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta 
4. Predaj akcií TS a.s. Žiar nad Hronom – prerokovať ako bod č. 3 
5. Správa o nakladaní s KO za rok 2017 
6. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2017 – prerokovať ako bod č. 4 
7. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom 
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - doplnenie 
9.   a)  Správa o činnosti Občianskeho združenia – Žiarska kotlina 
      b) Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol.  
          s r.o., za rok 2017 – prerokovať ako bod č. 2 

c)  Správa o činnosti MsKC za rok 2017 
d)  Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2017 
e)  Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2017 
f)  Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2017  

10.   Interpelácia poslancov 
11.  Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 
       a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
       b) Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku   
       c) Zrušenie prevádzkarne zapísanej v obchodnom registri  
       d) Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 
       e) Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný fin. príspevok pre projekt  
          „ Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“  
12.  Záver 

 
Zároveň navrhol doplniť do bodu Rôzne ako písmeno f) prerokovanie materiálu Určenie 

a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa v nich volí. 
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Prítomných poslancov MsZ vyzval na prednesenie ich návrhov na zmenu alebo doplnenie 
dnešného programu.  

 
Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel už žiadny ďalší návrh, zástupca primátora mesta dal 

hlasovať o programe tohto znenia: 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií  
2. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., za rok 2017  
3. Predaj akcií TS a.s. Žiar nad Hronom 
4. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2017 
5. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
    b) Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2018 
6. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta 
    b) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta 
7. Správa o nakladaní s KO za rok 2017 
8. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom 
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - doplnenie 
10. a) Správa o činnosti Občianskeho združenia – Žiarska kotlina 
      b) Správa o činnosti MsKC za rok 2017 
      c) Správa o činnosti MŠK  Žiar nad Hronom spol. s r.o.,  za rok 2017 
      d) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2017 
      e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2017  
11. Interpelácia poslancov 
12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
b) Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku   
c) Zrušenie prevádzkarne zapísanej v obchodnom registri  
d) Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 
e) Schválenie   predloženia    Žiadosti   o   nenávratný     fin.  príspevok   pre  projekt „ Zhromažďovanie  
    dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“  
f) Určenie   a  zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa v nich volí 

13. Záver 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
 Na základe hlasovania bol program rokovania schválený. 

 
 
V ďalšej časti zástupca primátora mesta predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  

 
1. návrhová komisia: Mgr. Norbert Nagy, Ing. Mária Biesová, Ing. Miroslav Rybársky. Nik z prítomných 
nepredniesol iný návrh.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
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za – 16 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová JUDr. Milan Gocník Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky 

 
proti – 0 
zdržal sa – 1 

Mgr. Norbert Nagy 

  
nehlasoval – 0 
 
 

2. overovatelia zápisnice: Miloš Slávik, Bc. Soňa Lukyová. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
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 MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 
 
 
 

k bodu 2) Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. 
s r.o. za rok 2017  
Predkladá – písomne: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, riaditeľ spoločnosti  
Vypracoval: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, riaditeľ spoločnosti 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Písomne predložený materiál krátko doplnil Igor Rozenberg. Aj napriek vyššej produktivite práce 
oproti roku 2016 spoločnosť za rok 2017 dosiahla hospodársku stratu vo výške 124 770 eur. V roku 2017 
mala spoločnosť plánované prevádzkové výnosy a dosiahla aj reálnu skutočnosť, avšak pod hospodársku 
stratu sa podpísalo financovanie projektu rekonštrukcie futbalového štadióna. Spoločnosť nadobudla 
v hodnotenom roku majetok vo výške viac ako 2,5 mil. eur, čerpá kontokorentný úver vo výške 150 000 eur 
na bežné prevádzkové výdavky a má úverové zaťaženie súvisiace s rekonštrukciou športovej haly. V júli 
2017 pribudol do účtovníctva spoločnosti príspevok vo výške 1 mil. eur a to z ministerstva financií na 
dobudovanie zimného štadióna. V priebehu roka 2017 zrealizovala spoločnosť niekoľko významných aktivít 
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ako napríklad parkovisko pred IV. ZŠ, rôzne rozširovania ciest, viac ako 100 parkovacích miest v meste či 
už spomínanú rekonštrukciu futbalového štadióna. 
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 

Ing. Mária Biesová – dozorná rada bola s výsledkom hospodárenia oboznámená, schvaľuje všetko, čo je 
v správe uvedené.  
 

Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali 
za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.     
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 35 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  

 
Správu o výsledku hospodárenia spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., za rok 2017. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

 

k bodu 3) Predaj akcií TS a.s. Žiar nad Hronom  
Predkladá – písomne: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, riaditeľ spoločnosti 
Vypracovala: Ing. Silvia Mesiariková, finančné oddelenie OEaF   
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Úvodné slovo mal Igor Rozenberg, ktorý podal doplňujúcu informáciu k písomne predloženému 

materiálu.  
 

 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. V jej úvode uviedol, že vedenie mesta Žiar nad 
Hronom považuje vysporiadanie sa s predmetnými akciami za dôležitú vec a súhlasí so spôsobom ako je 
navrhnutý.  
 
Ing. Emil Vozár – na zasadnutí predstavenstva bolo zo strany spoločnosti TS a.s. prisľúbené zachovanie 
členstva zástupcov mesta Žiar nad Hronom v dozornej rade ako aj v predstavenstve, čo znamená že bude 
možné stále nahliadnuť do finančnej politiky spoločnosti 
 
Ing. Mária Biesová - ekonomická komisia odporúča materiál schváliť, pretože 10% účasť TS spol. s r.o. 
v spoločnosti TS a.s. nemá podstatný vplyv na jej fungovanie. Požiadala však, aby sa vedenie mesta pri 
podpise zmluvy pokúsilo vyrokovať zachovanie dozorných orgánov, nakoľko by mesto malo aspoň  
čiastočný prehľad o činnosti tejto spoločnosti   
 
Mgr. Anna Líšková – požiadala umožniť zastupiteľstvu nahliadnuť do zmluvy pred jej uzavretím. Nepáči sa 
jej, že v marci t.r. sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia, na ktoré nebola s poslankyňou PaedDr. 
Balážovou pozvaná, hoci sú jeho členkami a práve na tomto zasadnutí prebehlo schválenie predaja akcií.  
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PaedDr. Veronika Balážová – súhlasí s príspevkom poslankyne Mgr. Líškovej. Predmetný krok je podľa jej 
názoru na zváženie, nakoľko sa blíži koniec volebného obdobia a rokuje sa o ňom v čase, keď spoločnosť 
TS a.s. po rokoch dlhov konečne hospodári so ziskom  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – aký bol ekonomický prínos z týchto 10% akcií?  
 
Ing. Peter Dubeň – pamätá si niektoré podobné predaje z minulosti. Nepáči sa mu, že chce mesto predať 
niečo, čo je jeho. Možno v blízkej budúcnosti nebude mať tento predaj výrazný vplyv na finančnú situáciu 
mesta, ale odpad je strategická surovina, a aj tých 10% môže byť v niektorých chvíľach mestu nápomocných 
 
 Reakcia: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA. 
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 36 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 
V zmysle článku 3.6. písm. n) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, predaj 10 ks 
kmeňových, listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 250,-€ akcií, emitent:  Technické 
služby - Žiar nad Hronom, a.s. so sídlom v  Žiari nad Hronom, SNP 131, IČO: 44 877 315, od doterajšieho 
majiteľa TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., sídlo A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad 
Hronom, IČO: 31 609 651 na nadobúdateľa, ktorým je spoločnosť T+T, a.s. so sídlom Andreja Kmeťa 18, 
010 01 Žilina, IČO: 36 400 491, za cenu 100 750,- €. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 11 

JUDr. Milan Gocník MUDr. Ladislav Kukolík Ing. Branislav Šťastný Ing. Rastislav Uhrovič 

Miloš Slávik Ing. Emil Vozár Bc. Soňa Lukyová Ing. Mária Biesová 

Ing. Stella Víťazková Ing. Dušan Bosák Stela Šeševičková  

 
 
proti – 4 

Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdoniová 

 
zdržal sa – 2 

Mgr. Norbert Nagy Ing. Miroslav Rybársky 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 4) Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2017  
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracovala: Mgr. Adriana Giláňová, referent ŠÚ  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Materiál predniesla Adriana Giláňová. Cieľom informácie je každoročne zhodnotiť činnosť 

jednotlivých odborných inštitúcií. Materiál je rozsiahly a vypovedá o činnosti každej jednej inštitúcie, ktorá 
je spoluúčasťou na týchto aktivitách. Cieľom a prioritou mesta v rámci týchto aktivít je obmedziť vznik  
sociálno-patologických javov  a zabezpečiť prevenciu rôznych závislostí (záškoláctvo, šikanovanie, 
bezpečné používanie internetu....). Ďalej uviedla, že aktivity sú zamerané na široké spektrum - deti 
predškolského aj školského veku, dospelých a aj dôchodcov a vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí 
predmetné aktivity vykonávajú.  
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 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 37 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 5a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ  
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Správu podala Eva Vincentová. V písomnej podobe tvorí prílohu v materiáloch z dnešného 
zasadnutia.  

 
Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  

 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.    
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 38 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 25.6.2018.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  
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PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 5b) Plán kontrolnej činnosti HKM na II. Polrok 2018  
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informáciu podala Eva Vincentová. Plán je predložený v písomnej podobe, v prípade návrhu jeho 
doplnenia zo strany poslancov plán doplní.  

 
 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 39 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Plán kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2018. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
 
k bodu 6a) Informácia o plnení rozpočtu mesta  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie OEaF  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Materiál bol predložený Martinom Majerníkom. V I. Q boli príjmy viacmenej napĺňané nad rámec, 
mesto má v súčasnosti dostatok zdrojov na plnenie svojich záväzkov či už z dlhodobých zmlúv alebo faktúr. 
Najvyššia položka vo výdavkovej časti bola úhrada prvej čiastky vo výške 100 000 eur na účet TS spol. 
s r.o. na rekonštrukciu hokejového štadióna, v priebehu tohto týždňa bola poukázaná ďalšia čiastka vo 
výške  100 000 eur. Do konca marca 2018 mali FO a PO povinnosť uhradiť daň z nehnuteľnosti. Najväčší 
problém robilo doručovanie rozhodnutí cez elektronický systém, z dôvodu nesprávneho nastavenia 
systému. Taktiež bol problém s odvolávaním daňovníkov voči výške dane, čím hrozil mestu výpadok 
financií vo výške 80 000 eur, ale finančné riaditeľstvo odobrilo mestu spôsob výrubu daní a finančné 
prostriedky sú už na účte mesta. 
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Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  

 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča materiál schváliť 
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 40 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.3.2018.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 6b) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania   
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informáciu podal Martin Majerník. Predmetný návrh zahŕňa nasledovné zmeny v rozpočte: 
 
Bežné výdavky 

• v podprograme Mestský úrad – zvýšenie výdavkov v sume 1 500 eur na mimoriadny členský 
príspevok pre Občianske združenie – Žiarska kotlina. Požiadavka OZ je zdôvodnená v materiáli 
predloženom k bodu č. 10a  

• v podprograme Verejná zeleň – zvýšenie výdavkov o sumu 66 000 eur - z dôvodu zvýšenia platby 
za kosenie a verejnú zeleň ako takú, nakoľko spoločnosť TS spol. s r.o. od r. 2007 nemenila sadby 
a výšky platieb za ošetrovanie tejto zelene, pričom jej narástli mzdové aj prevádzkové výdavky 

 
Kapitálové výdavky 

• v programe Mestská polícia – technické zabezpečenie pre mestský kamerový systém v sume 12 
000 eur –  čiastka 7 000 eur sa týka technického zabezpečenia hardwaru, ktorý sa nachádza na 
MsÚ, 5 000 eur bude použitých na nákup nových kamerových systémov, ktoré budú umiestnené 
do novovybudovaného sadu a do časti mesta Kortína  

 
Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté: 

• z bežných príjmov – podielové dane – v sume 67 500 eur  

• z rezervného fondu – kapitálový výdavok - v sume 12 000 eur. 
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
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Ing. Peter Dubeň - v akej kondícii je náš kapitálový účet? Ako bude využitý a aká je prognóza na druhý 
polrok 2018?  
 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča materiál schváliť  
 
 Reakcia: Ing. Martin Majerník.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 41 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
a) návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom v zmysle predloženého návrhu 
 
b) použitie rezervného fondu mesta vo výške 12 000 Eur na krytie kapitálových výdavkov mesta. 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky JUDr. Milan Gocník 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Miroslav Rybársky JUDr. Milan Gocník 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 7) Správa o nakladaní s KO za rok 2017 
Predkladá – písomne: Ing. Ivana Martincová, vedúca oddelenia OH OŽP  
Vypracovala: Ing. Ivana Martincová, vedúca oddelenia OH OŽP 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál predniesla Ivana Martincová. Obsahuje základné informácie o stave a vývoji v odpadovom 
hospodárstve za minulý rok. Ako aj roky predtým, rok 2017 sa niesol v znamení realizácie krokov, ktoré by 
posunuli nakladanie s komunálnymi odpadmi v našom meste vpred. Filozofia EÚ ako aj Slovenska 
v odpadovom hospodárstve je znižovanie celkového množstva vzniknutých komunálnych odpadov, 
znižovanie KO ukladaných na skládky a obehové hospodárstvo. Mesto môže ovplyvňovať najmä správanie 
sa obyvateľov, a to nastavením komfortného a motivačného systému, dostupnej a dostatočnej 
infraštruktúry a informačnou osvetou. Vyplývajúc z legislatív EÚ ako aj dokumentov SR, do roku 2020 je 
povinnosť recyklovať 50 % KO. V apríli t.r.  európske inštitúcie schválili ďalšie recyklačné a skládkovacie 
ciele, ktoré budú do roku 2035 narastať. Pre naše mesto je to veľká výzva realizovať ďalšie kroky.  
Za rok 2016 bol priemer SR čo sa týka úrovne recyklácie 23% + 11% energetické  zhodnocovanie. V meste 
Žiar nad Hronom sa darí za posledné 3 roky zvyšovať mieru recyklácie a dnes je na úrovni 30 - 34%, čo je  
nad priemerom SR. Trend v našom meste je pozitívny, a aj napriek vzrastu objemu KO sa podarilo znížiť 
množstvo zmesového odpadu uskladňovaného na skládke. Ďalšie informácie týkajúce sa zhodnocovania 
a zneškodňovania odpadu sú uvedené v tabuľkách v predloženom materiáli. V marci 2017 mesto 
v spolupráci s OZ Priatelia Zeme vykonalo analýzu zloženia nádoby na ZKO. Vybralo sa 10 ks 1100l – 
celková vzorka bola takmer 1 tona odpadu. Táto analýza jednoznačne ukázala, že sú stále rezervy 
v prístupe k triedeniu odpadov. V nádobách na ZKO sa z predmetnej reprezentačnej vzorky nachádzalo 
52% BRO, 12,3 % plastov, či 6,3 % papiera. Samotného ZKO bolo v predmetnej vzorke len necelých 16%. 
Bolo tak potvrdené, že v nádobách na ZKO je vysoký podiel KO, ktorý môže byť predmetom ďalšieho 
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triedenia a následného zhodnotenia. V septembri 2017 mesto zahájilo “pilotný projekt“ – zber a následne 
nakladanie s BRKO, ktorý realizuje z bytových domov. V období 09 – 12/2017 sa vyzbieralo 11,6 t tohto 
odpadu a období 01 – 03/2018 to bolo 31,5 t odpadu. Podiel zainteresovaných stojísk je v súčasnej dobe 
viac ako 2/3. V období 11.10. do 24.10.2017 bola na meste vykonaná kontrola zo strany SIŽP. Predmetom 
kontroly bolo obdobie od 1.7.2016 do 11.10.2017. Kontrolované boli existujúce súhlasy, evidencia, plnenie 
všetkých povinností mesta zo zákona o odpadoch, kontrola v teréne, webovej stránky, platných a účinných 
VZN. V zázname z kontroly je konštatované,  že neboli zistené žiadne nedostatky. Spoločnosť ENVI - PAK 
realizovala v roku 2017 vyhodnotenie o úrovni separovania v mestách a obciach.  Mesto Žiar nad Hronom 
sa umiestnilo na 7. mieste v rebríčku zo 77 miest nad 5 000 obyvateľov. V ďalšom dala do pozornosti, že 
od 1.1.2018 vykonáva zberovú spoločnosť v plnom rozsahu spoločnosť TS ZH a.s., ktorej bola odpredaná 
aj mestská komunálna technika.   

Tento rok mesto plánuje intenzívne pokračovať v zbere BRKO, do konca júla by mali byť do systému 
zahrnuté všetky stojiska v meste. Mesto uzavrelo novú zmluvu na osadenie kontajnerov na šatstvo v počte 
24 ks. Tento rok je taktiež naplánovaná výmena malých odpadkových košov. Aktivita je už rozbehnutá, 
bude sa osádzať 48 ks košov prioritne na miesta, kde sa stiahli koše pôvodné. V závere uviedla, že mesto 
v priebehu tohto roku čaká tiež spracovanie dokumentu Program odpadového hospodárstva na roky 2016 
– 2020. 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
PaedDr. Veronika Balážová: 
- poďakovala za vypracovanú správu, je v nej obsiahnuté všetko potrebné o nakladaní s odpadom 
- akým spôsobom budú kontrolované nádoby na biologicko-rozložiteľný kuchynský odpad?  

 
Ing. Mária Biesová: 
- pochvala za správu, má výstižný obsah 
- zablahoželala k získaniu 7. miesta, v tejto súvislosti požiadala aby mesto nezastalo v osvete čo sa týka 

BRO  
- opýtala sa, či 48 ks odpadkových košov je dostatočné množstvo na celé územie mesta 
- opýtala sa na spôsob a zabezpečovanie dezinfekcie a opráv poškodených nádob na KO a plasty 

 Reakcia: Ing. Ivana Martincová.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 42 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 

 
Správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2017. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň 
 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

PaedDr. Veronika Balážová JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
 
za – 13 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň 
 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

PaedDr. Veronika Balážová JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
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k bodu 8) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom 
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca OSoO 
Vypracovali: Ing. Monika Minárová, vedúca OSoO 
                     PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

K materiálu podala doplňujúcu informáciu Monika Minárová. Novela zákona o sociálnych službách 
č. 448  ukladá mestám a obciam predložiť vyšším územným celkom komunitné plány  a ich aktualizáciu. 
K tomuto procesu pristúpilo aj mesto Žiar nad Hronom. Na tvorbe komunitného plánu pracovalo spolu 45 
dobrovoľníkov v 3 pracovných skupinách v období od februára do mája t.r.. Skupiny, ktoré boli 
zadefinované už na prvom stretnutí  sa stretli 8x. Ich rozdelenie bolo nasledovné: 1. seniori a zdravotne 
znevýhodnení občania, 2. rodina, deti a mládež, 3. marginalizovaná rómska komunita a občania so 
spoločenskými problémami. Štatistika ukázala zmenu štruktúry obyvateľstva v meste Žiar nad Hronom, čo 
znamená, že tak ako aj v rámci celého Slovenska aj naše mesto stárne. Taktiež bola zistená skutočnosť, 
že sa mení štruktúra obyvateľstva aj napr. v skupine iných chorôb a iných diagnóz, konkrétne – objavila sa 
v meste nová skupina a to autistické detičky. Občianske združenie, ktoré zastrešuje túto skupinu taktiež pri 
tvorbe komunitného plánu s mestom veľmi úzko spolupracovalo. Pracovné skupiny v dokumente 
v strategickej časti zadefinovali problémy, ktoré ťažia obyvateľov nášho mesta. Následne zadefinovali 
v zmysle zákona o sociálnych službách a spolu s facilitátorkou a líderkami skupín návrh služieb, ktoré by 
pomohli  problémy poriešiť. Dôležitým faktom tiež je, že zákon uložil všetkým zriaďovateľom, ktorí poskytujú 
sociálne služby povinnosť byť podchytený v komunitnom pláne, pokiaľ chcú žiadať o príspevok na 
prevádzku a mzdy súvisiace so zariadením poskytujúcim sociálnu službu. 
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Bc. Soňa Lukyová – sociálna komisia odporúča materiál prijať. Poďakovala p. Minárovej za odvedenú prácu 
pri tvorbe komunitného plánu. Vyslovila názor, že naše mesto je veľmi dobre nastavené čo sa týka sociálnej 
oblasti. Dá sa robiť aj viac, ale všetko je to závislé od finančných možností. Predložený materiál je otvorený 
a je možné ho kedykoľvek doplniť. 
 
PaedDr. Veronika Balážová – materiál je veľmi obsiahly a podrobný. Vyzdvihla, že sú v ňom uvedené 
aktivity a ciele súvisiace s cieľovou skupinou seniori. Váži si, že analýza zahrnula presne pomenované 
slabé stránky ktoré v meste sú, čo nám chýba a na čo je potrebné sa zamerať. Dôležité je tiež sa 
v komunitnom pláne zamerať na skupiny detičiek s rôznymi diagnózami, pretože pre zdravé deti sa v meste 
realizuje dostatočné množstvo aktivít.  

 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 43 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
v zmysle  z. č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, strategický dokument 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom pre r. 2018 - 2023. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Mgr. Monika Balážová 

PaedDr. Veronika Balážová JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Mgr. Monika Balážová 

PaedDr. Veronika Balážová JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
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zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

Monika Minárová sa poďakovala poslankyniam p. Hajdoniovej, p. Lukyovej, p. Šeševičkovej, p. 
Líškovej a poslancovi p. Slávikovi za spoluprácu pri tvorbe komunitného plánu.  
 

V nasledujúcej časti rokovania vystúpila zástupkyňa OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 
Žiarsko Lucia Pittnerová, ktorá priblížila prítomným činnosť a aktivity združenia, dôvod jeho založenia, 
potreby pre zabezpečenie jeho fungovania ako aj správanie sa detičiek postihnutých autizmom.  

 
 
 

k bodu 9) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci OEaF  
Vypracovali: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF 
                     Ing. Miroslav Baranec, referent OŽPaI  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

S úvodným slovom k materiálu vystúpil Martin Majerník. Pred zasadnutím bol poslancom doručený 
nový materiál s upraveným návrhom na uznesenie na základe podnetu JUDr. Gocníka. S takto upraveným 
uznesením súhlasí a odporúča ho v tomto znení schváliť. Zásady sú internou smernicou, podľa ktorej 
mestský úrad pracuje. Čo sa týka predloženého návrhu ide o nasledovné zmeny v sadzobníku:  
 
- dopĺňa sa sadzba za parkovacie miesto motorového vozidla vo výške 100 eur / 1 parkovacie miesto. 

Sadzba sa bude týkať bytových spoločenstiev, ktoré si na vlastné náklady vybudovali vlastné parkovacie 
miesta a končí im doba užívania za poplatok 1 eur na určitú dobu – 10 alebo 15 rokov  

- dopĺňa sa sadza za umiestnenie technického zariadenia v budovách vo vlastníctve mesta, konkrétne 
telekomunikačných zariadení a to technologické zariadenie na komerčné účely 400 eur / rok, 
technologické zariadenie pre distribúciu audio – videosignálu vo verejnom záujme 100 eur / rok 
a anténna jednotka 290 eur / rok.  

 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča materiál schváliť. Doplnila, že to prílohy so sadzobníkom 
je doplnený aj prenájom Svätokrížskeho domu.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 44 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 
Zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom nasledovne: 
 

1. V článku XVI. bod 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie: „primátor mesta, ak ide 
o nájom pozemkov  spoločenstvám na dobu určitú 10 rokov pre parkovanie osobných motorových 
vozidiel,“  

2. Doterajšie písmená d)  a e) sa označujú ako písmená e) a f). 
3. Príloha č. 1 sa nahrádza Prílohou č. 1 podľa predloženého návrhu. 
4. V Prílohe č. 2 sa za písmeno E/ dopĺňa prímeno F/, ktoré znie:  

„Svätokrížsky dom v Žiari nad Hronom  
Minimálna sadzba nájmu (bez spotreby energií) – 100 €/deň“ 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Mgr. Monika Balážová 

PaedDr. Veronika Balážová JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
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prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Mgr. Monika Balážová 

PaedDr. Veronika Balážová JUDr. Milan Gocník Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 10a) Správa o činnosti Občianskeho združenia – Žiarska kotlina  
Predkladá – písomne: Ing. Ľubomír Meliš, predseda OZ  
Vypracovala: Mgr. Natália Rumanová – manažérka MAS  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál predložil Ľubomír Meliš. Na úvod sa poďakoval poslancom za odsúhlasenie mimoriadneho 
členského príspevku do združenia. OZ vzniklo v roku 2013 a bolo to na základe dohody 3 mikroregiónov –
Hlinického, Žiarskeho Podhoria a Kremnice a okolia. Vzniklo za účelom rozvoja celého tohto regiónu a za 
účelom možnosti čerpania eurofondov na tento rozvoj. Členmi združenia sú aj podnikatelia a občianske 
združenia. OZ vypracovalo v roku 2015 tzv. stratégiu územia nevyhnutnú pre získanie štatútu miestnej 
akčnej skupiny ako aj pre možnosť čerpať fondy EÚ, avšak až koncom roku 2017 dostalo združenie štatút 
miestnej akčnej skupiny. Práve rok 2017 bol pre združenie kritický a krízový, pretože muselo preklenúť 
obdobie, kedy neboli žiadne výzvy. OZ však nebolo nečinné, administratíva musela byť zabezpečená a na 
ministerstvo pôdohospodárstva museli byť predkladané rôzne štatistické dokumenty. Finančné príspevky 
obcí ako aj mesta Žiar nad Hronom boli a aj sú používané na aktivity nevyhnutné pre získanie finančných 
prostriedkov z EÚ. Zamestnanci združenia  začali na plné úväzky pracovať až od januára t.r., dovtedy to 
boli polovičné úväzky a množstvo dobrovoľníckej práce.  Mzdy sú od januára 2018 už oprávnený výdavok 
a budú refundované na základe podaných žiadostí o platbu.  

 
Informáciu doplnila Mgr. Natália Rumanová. Schválením stratégie a udelením štatútu MAS 

združenie získalo v základnej alokácii sumu 1 772 000 eur, ktoré budú na základe opatrení uvedených 
v stratégii prerozdelené pre obce, mestá, podnikateľov a občianske združenia. V prípade efektívneho 
čerpania týchto finančných  prostriedkov bude môcť združenie čerpať aj dodatočnú výkonnostnú alokácii 
vo výške cca 1 500 000 eur. V základnej alokácii je suma 295 000 eur vyčlenená na chod kancelárie, 
zvyšok je možné čerpať v rámci opatrení cez program rozvoja vidieka (rekonštrukcia parkovísk, chodníkov, 
komunikácií, nevyužívaných objektov, športovísk, existujúcich domov smútku...) Mimoriadne členské 
príspevky obcí a miest napomohli tomu, aby združenie nebolo podnikom v ťažkostiach, čo je podmienkou 
pre možnosť čerpať financie z eurofondov.  
 
 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
PaedDr. Veronika Balážová – koľko žiadateľov pre rok 2018 podalo do stanoveného termínu svoje projekty 
a koľkým žiadateľom bolo v r. 2017 vyhovené?  
 
 Reakcia: Ing. Ľubomír Meliš, Mgr. Natália Rumanová.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 45 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 

Správu o činnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01  Žiar nad 
Hronom za rok 2017. 
 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 
Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Mgr. Monika Balážová 
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PaedDr. Veronika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Dušan Bosák 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Peter Dubeň Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Mgr. Monika Balážová 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 10b) Správa o činnosti MsKC za rok 2017  
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC  
Vypracovala: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál uviedla Michaela Pribilincová. Medzi najväčšie udalosti v réžii MsKC v r. 2017 patrí 
organizácia Majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike. Významné tiež bolo otvorenie 
zrekonštruovaného futbalového štadióna či letného pavilónu v Parku Štefana Moysesa, v ktorom je tento 
rok plánované rozšírenie malej scény o vážnu hudbu. Taktiež bolo v MsKC otvorené nové informačné 
centrum, ktoré v meste veľmi chýbalo a centrum získalo aj dotáciu na nákup kníh do mestskej knižnice. 
Činnosť jednotlivých úsekov MsKC je v materiáli rozpísaný podrobne, na prípadné otázky rada zodpovie. 
Medzi nové podujatia patria aktivity v rámci kultúrneho leta v Svätokrížskom dome, v letnom pavilóne na 
námestí sú naplánované rozprávky pre deti, hudba pre seniorov ako aj premietanie kina. Do budúcnosti 
patrí k najdôležitejším investíciám zrekonštruovanie podlahy v hlavnej sále MsKC ako aj všetkých toaliet. 
Uvedené je naplánované pri komplexnej rekonštrukcii kultúrneho centra, ktorá je predpokladaná o 2-3 roky.  
 
 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  
 
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča materiál schváliť 
 
PaedDr. Veronika Balážová – opýtala sa, kedy sa plánuje zabezpečenie bezbariérovosti do MsKC 
 
 Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 46 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
a/ berie na vedomie  
 
Správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2017 
 
b/ schvaľuje 
 
Vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2017, zisk vo výške 3419,53 €, preúčtovať na účet 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
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za – 16 
Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 1 

Ing. Emil Vozár 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 10c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 2017  
Predkladá – písomne: Ján Žiak, konateľ spoločnosti 
Vypracovali: Ján Žiak, konateľ spoločnosti  
                     Ing. Helena Bieleschová 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

K materiálu podal doplňujúcu informáciu Ján Žiak. MŠK na strane výnosov hospodáril s čiastkou 
273 649,27 eur a na strane nákladov to bola čiastka 274 416,99 eur. Hospodársky výsledok za rok 2017 
predstavuje sumu 767 072 eur. Najväčším prispievateľom do klubu je mesto Žiar nad Hronom a to čiastkou 
77 000 eur, ktorá zahŕňa už aj náklady za prenájom ZUS arény. K hlavným reklamným partnerom patrí 
napríklad Nadácia ZSNP a Slovalco, Nemak ako aj Veolia. V r. 2017 boli v zmysle zákona o športe 
prostredníctvom jednotlivých zväzov a asociácií po prvýkrát získané finančné prostriedky zo štátneho 
rozpočtu a to výške 21 097 eur a získali ich kluby – atletický, karate, stolný tenis, tenis, basketbal, volejbal, 
plavci. Najvyšší príspevok obdržal volejbalový klub – viac ako 7 000 eur. Nákladové položky klubu sú 
spojené s hradením dopravy, cestovného, štartovného, stravy, pitia atď. ako aj miezd rozhodcov. Platy 
trénerom boli platené z klubových príspevkov na základe predložených faktúr a týkalo sa to klubov – 
basketbal, volejbal, plávanie a stolný tenis. Predmetnú správu prerokovalo na svojom zasadnutí v mesiaci 
jún 2018 aj valné zhromaždenie MŠK za účasti dozornej rady MŠK. Športové výsledky za rok 2017 sú 
v porovnaní s minulými rokmi asi najlepšie ako mohol klub dosiahnuť a to nie len v rámci Slovenska. 
V minulom roku mal klub aj majsterku Európy, športovci boli účastní aj na majstrovstvách sveta. Športová 
ročenka bola spracovaná už po 3x. V tejto súvislosti poďakoval prezidentom športových klubov za zaslanie 
podkladov pre jej spracovanie.  
 
 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. V jej úvode vyjadril poďakovanie a úctu všetkým 
športovcom, trénerom, sponzorom, konateľovi ako aj prezidentom ŠK za ich prácu, ktorou mesto cez šport 
významne zviditeľňujú.  
 
Mgr. Norbert Nagy – komisia športu pre krátkosť času nezasadala, jej členovia však pripomienky k správe 
nemajú. Podľa jeho názoru je správa obrazom a dôkazom nebývalej konjunktúry, ktorú zažíva šport v meste 
Žiar nad Hronom. Veľká pocta patrí všetkým činovníkom, ktorí sa točia okolo športových klubov MŠK.  
 
Ing. Miroslav Rybársky – ako predseda dozornej rady vyjadril pochvalu za spracovanie predloženej správy. 
Taktiež vzniesol požiadavku na navýšenie rozpočtu pre MŠK, nakoľko športy či už kolektívne či individuálne 
rastú a príspevok je niekoľko rokov nemenný.  
 
 Reakcia: Mgr. Norbert Nagy, Ján Žiak. 
 
  Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 47 / 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Správu o hospodárení a činnosti Mestského športového klubu Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 2017. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Miroslav Rybársky Ing. Dušan Bosák 

JUDr. Milan Gocník Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  
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PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 14 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Miroslav Rybársky Ing. Peter Dubeň  

JUDr. Milan Gocník Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

Ing. Dušan Bosák 

 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 10d) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa, s.r.o. za rok 2017  
Predkladá – písomne: Mgr. Rastislav Štanga, konateľ spoločnosti 
Vypracoval: Mgr. Rastislav Štanga, konateľ spoločnosti  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál predložil Rastislav Štanga. Zo správy je možné sa dozvedieť zloženie aktuálneho vedenia 
klubu, správnej aj výkonnej rady či mená trénerov jednotlivých kategórií. Taktiež je priložený prehľad 
nákladov a výnosov klubu za rok 2017 ako aj financovanie skupín. Zároveň uviedol, že obec Dolná Trnávka  
v budúcom súťažnom ročníku nebude súťažiť pod FK Pohronie, odčlenila sa.  

 
Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 

Ing. Emil Vozár – v súvislosti s odčlenením obce Dolná Trnávka sa opýtal, kde budú hrávať hráči, ktorí 
nebudú nominovaní na zápas A mužstva  

 
Reakcia: Rastislav Štanga. 

 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 48 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Správu o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždáňa, s.r.o., za rok 2017. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Miroslav Rybársky Ing. Dušan Bosák 

JUDr. Milan Gocník Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

Ing. Peter Dubeň  Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 14 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Ing. Miroslav Rybársky Ing. Dušan Bosák 

JUDr. Milan Gocník Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

Ing. Peter Dubeň  Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
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k bodu 10e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2 za rok 2017  
Predkladá – písomne: Ján Žiak, predseda združenia  
Vypracovali: Ján Žiak, Jana Mackovičová, František Sitora  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

K materiálu podal doplňujúcu informáciu Ján Žiak. Občianske združenie zastrešuje len jeden klub 
– cyklistický, realizačný tím je v zložení ako je uvedené v materiáli. V materiáli je taktiež podrobne 
rozpísané hospodárenie združenia za minulý rok. Športovci cyklistického klubu patria k tým, ktorí sú 
každoročne oceňovaní, dosahujú vynikajúce úspechy, mládežníci tvoria približne polovicu reprezentácie 
Slovenska, čo je dostatočný dôkaz o dobrej práci v tomto klube.  
 
 Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných poslancov neodznela 
k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu 
návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 49 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Správu o hospodárení a činnosti Mestského športového klubu Žiar nad Hronom OZ, Jilemnického 2, za 
rok 2017. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

JUDr. Milan Gocník Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

Ing. Miroslav Rybársky Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 2 

PaedDr. Veronika Balážová Mgr. Gabriela Hajdoniová 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 11) Interpelácie poslancov  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Stela Šeševičková – požiadala uvádzať na materiály, ktoré sú poslancom na zasadnutia MsZ poskytované 
elektronicky názvy jednotlivých bodov pre lepšiu orientáciu 
 
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – bolo by vhodné zabezpečiť, aby si poslanci v tabletoch mohli 
materiály editovať, resp. ich v prípade dodatočných úprav opäť poslať už upravené  
 
 
Miloš Slávik: 
- tlmočil nespokojnosť poslancov s chátrajúcim objektom bývalej MŠ a jeho okolím pod Gymnáziom  
- poukázal na vhodnosť odstránenia betónových zvyškov po bývalých terasách – oproti hornej Bille na 

trávnatej ploche, povyše predajne Orange oproti Herni ako aj železnej konštrukcie po bývalej terase 
pred Kockou pri parkovisku  

- požiadal navýšiť rozpočet mesta na ošetrenie zelene v parku 
- požiadal zabezpečiť opravu poškodeného chodníka pri predajni, ktorej majiteľom je p. Čabák – v blízkej 

dobe bude pri predajni vyrúbaná stará lipa a po realizácii výrubu by bolo dobré zabezpečiť aj spomínanú 
opravu  
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- poukázal na chýbajúce nové označenia ulíc  na bytových domoch, ktoré realizovali rekonštrukciu svojich 
fasád, bolo by dobré označenia zabezpečiť najmä kvôli zimnej údržbe  

- dal do pozornosti, že pri odstraňovaní starých smetných košov došlo k odstráneniu jediného smetného 
koša umiestneného v časti od záhradníctva Lipták po schody do parku. Požiadal osadiť dočasný kôš do 
doby rozmiestnenia nových smetných košov  

 Reakcia: MUDr. Ladislav Kukolík.  
 
Ing. Emil Vozár – faktická poznámka k p. Slávikovi – informoval o situácii ohľadom objektu MŠ - s majiteľom 
objektu bolo za účasti vedenia, Ing. Holosovej a jeho účasti stretnutie, na ktorom boli dohodnuté určité 
kroky, ktoré majiteľ p. Stráňava zrealizuje pre upokojenie situácie 
 
 Reakcia: MUDr. Ladislav Kukolík. 
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – faktická poznámka k p. Slávikovi – požiadala do doby osadenia nových 
smetných košov zintenzívniť vývoz pôvodných 
 
 
Bc. Soňa Lukyová – požiadala o monitorovanie detského ihriska na Ul. Hviezdoslavovej alebo 
o zabezpečenie častejších hliadok MsP, nakoľko naň chodí veľa detí z časti Kortína a ihrisko devastujú bez 
rešpektovania jeho správcu p. Gorala  
 
 Reakcia: Ing. Róbert Šiška. 
 
 
Ing. Miroslav Rybársky – časť obyvateľov z BD č. 404 vyjadrilo písomne nespokojnosť s prevádzkovaním 
zariadenia SOPRAN, nachádzajúceho sa v tomto BD. Písomný materiál postúpi p. prednostovi MsÚ  
 
 
PaedDr. Veronika Balážová: 
- navrhla prostredníctvom osadenia doplnkovej dopravnej značky zabezpečiť, aby mali taxíky povolený 

vjazd k jednotlivým zastávkam na autobusovej stanici  
- požiadala náčelníka MsP o zabezpečenie hliadok na oddychovej zóne na Ul. Svitavskej v čase od 6 – 

7 hodine z dôvodu porušovania určených pravidiel psičkármi 

 
Mgr. Gabriela Hajdóniová: 
- informovala sa, č je možné navýšiť plot basketbalového ihriska v medzibloku na Ul. M. R. Štefánia, 

nakoľko je zo strany od novovybudovaného parkoviska pri hrách často prehadzovaná lopta až na 
parkujúce vozidlá 

- požiadala v časti mesta tzv. „u-čko“ dať do pôvodného stavu neupravené miesta po realizovaných 
rozkopávkach, odstrániť poškodenú lavičku z dvora bytového domu „u-čko“ a do budúcna zvážiť kúpu 
nových lavičiek, ktoré by mesto mohlo osádzať na základe požiadaviek obyvateľov  

 
Miloš Slávik – poukázal na nevkusné zábradlie, ktoré lemuje z oboch strán vstup do mesta z Ul. 
Priemyselnej, požiadal nájsť riešenie na jeho úpravu  
 
 Reakcia: MUDr. Ladislav Kukolík.  
 
 
 

k bodu 12) Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

  V rámci časti Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta nepožiadal o slovo žiadny občan.  
 
 
 
k bodu 12a-1) – bod stiahnutý z dnešného rokovania  
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k bodu 12a-2) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
                     Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF 
                     Ing. Ľubomír Polák, referent OEaF       
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem – Vladimír Truban a manželka, 
Žiar nad Hronom  
 

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

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 50 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem (spojené s vlastníctvom 
nehnuteľnosti), ktoré zodpovedá právu umiestnenia rozvodov vodovodnej a kanalizačnej prípojky s ich 
ochranným pásmom v rámci stavby „Vodovodná a kanalizačná prípojka“ na Ul. MUDr. Straku, na časti 
pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar 
nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 1136 vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:   

• na EKN parcele č. 460/3 – orná pôda o celkovej výmere  2 705 m2,  
• na CKN parcele č. 512/19 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  76 m2, 
• na CKN parcele č. 1791/72 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  156 m2, 

(ďalej ako „Zaťažené pozemky“) 
 

v rozsahu nasledovných dielov: 

-  diel č. 2  o výmere 129 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 460/3,  

- diel č. 3  o výmere 29 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 512/19, 

- diel č. 4  o výmere 61 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 1791/72,  
vymedzených Geometrickým plánom č. 41051840-11/2018 na vyznačenie vecného bremena uloženie  
inžinierskych sietí (vodovodnej a kanalizačnej prípojky s ochranným pásmom) na KN-E parc. č. 460/3 a 
KN-C parc. č. 512/19, 1791/72, vyhotoveným IsGeo - Miroslav Podhora, Žiar nad Hronom, IČO: 41 051 
840, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 27. apríla 2018 pod č. 
179/18, a to: 

- strpieť na Zaťažených pozemkoch umiestnenie rozvodov vodovodnej a kanalizačne 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 existujúcich rozvodov vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky. 

 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Oprávnených z vecného bremena: 
p. Truban a manželka  

 
ako bezpodielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 3574 
v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to: 
- CKN parcely č. 1791/16 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 687 m2. 
 
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 395 €, stanovenú Znaleckým posudkom 
č. 87/2018, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Štefanom Sviržovským dňa 29.04.2018. 
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 395 € (jednorazový 
poplatok) do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.06.2019 uznesenie stráca platnosť.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 
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Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková JUDr. Milan Gocník 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky 

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková JUDr. Milan Gocník 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky 

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12a-3) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
                     Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF 
                     Ing. Ľubomír Polák, referent OEaF            
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zámer priameho prenájmu pozemku – AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Rožňava  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Branislav Šťastný – osobne víta zriadenie predajne s výlučne slovenskými výrobkami, nešťastný však 
je výber miesta pre umiestnenie tohto kontajnerového predaja, odporúča nájsť iný vhodný priestor na území 
mesta 
 
PaedDr. Veronika Balážová – taktiež nemôže súhlasiť s výberom miesta pre danú stavbu vzhľadom na 
existujúcu zeleň v danom území 
 
Ing. Peter Dubeň: 
- víta predaj slovenských výrobkov 
- aký vzťah má žiadateľ so spoločnosťou Get Group 
- neuvažoval žiadateľ v prvom kroku so skúškovým pojazdným predajom za účelom prieskumu záujmu?  
 
MUDr. Ladislav Kukolík – aké stavebné úpravy by boli v prípade schválenia nutné realizovať? 
 
Ing. Mária Biesová – nebolo uvažované využiť na tento účel betónovú plochu oproti ručnej umyvárne pri 
predajni Hamai? 
 
 Reakcia: p. Búri, zástupca žiadateľa. 
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 51 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer 
priameho prenájmu nehnuteľného majetku – pozemku CKN parcely č. 531/1 - ostatné plochy 
o celkovej výmere 4 374 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na 
liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, a to: 
 
a) časť pozemku o výmere 29,80 m2 (plocha pozemku priamo pod predajňou, ďalej ako „Pozemok A“), 

  
b) časť pozemku o výmere 187,075 m2 (plocha pozemku pod spevnenými plochami vrátane plochy 
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pozemku pod prípojkami inžinierskych sietí, ďalej ako „Pozemok B“), 
(ďalej spolu ako „Predmet nájmu“) 

- účel nájmu: umiestnenie predajne s potravinárskym sortimentom a jej následného 
prevádzkovania vrátane vybudovania súvisiacich prístupových, manipulačných, spevnených 
plôch a prípojok inžinierskych sietí  (ďalej ako „predajňa“),  
 

- doba nájmu:  neurčitá - odo dňa účinnosti zmluvy, pričom Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné 
Prenajímateľovi dňom nadobudnutia právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia pre predajňu,  
 

- cena nájmu:   
a) 2 418,77 €/rok ( t.j. 81,167 €/m2/rok )  plocha pozemku priamo pod predajňou (pre Pozemok 

A), 
b) 561,23 €/rok ( t.j. 3 €/m2/rok ) plocha pozemku pod spevnenými plochami vrátane plochy 

pozemku pod prípojkami inžinierskych sietí  (pre Pozemok B). 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 4 

JUDr. Milan Gocník MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Mária Biesová 

 
proti – 6 

Mgr. Monika Balážová Ing. Branislav Šťastný PaedDr. Veronika Balážová Ing. Miroslav Rybársky Mgr. Gabriela Hajdoniová 

Ing. Dušan Bosák      

 
zdržal sa – 7  

Ing. Peter Dubeň Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Norbert Nagy Bc. Soňa Lukyová    

 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12a-4) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
                     Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF 
                     Ing. Ľubomír Polák, referent OEaF            
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zámer kúpy pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi, Banská Bystrica  
 

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

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 52 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Zámer kúpy nehnuteľného majetku – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 1735, v podiele 
1/1, a to: 
• CKN parcela č. 20/4 – ostatné plochy o celkovej výmere 270 m2, 
• CKN parcela č. 20/6 – ostatné plochy o celkovej výmere 227 m2, 
• CKN parcela č. 1978/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 187  m2, 
• EKN parcela č. 114/11 – záhrady o celkovej výmere 17 m2, 
• EKN parcela č. 461 – orná pôda o celkovej výmere 11 545 m2, 
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od predávajúceho: 
vo výlučnom vlastníctve: 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 
So sídlom: Nám. SNP 19, 975 90  Banská Bystrica, IČO: 00 179 086 
 
v prospech kupujúceho:    
Mesto Žiar nad Hronom  
 
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 53 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 

V súlade so zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. c) a s § 9a ods. 2 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného 
majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, 
okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 4343, v podiele 1/1, a to: 
 

• CKN parcela č. 2408 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 17 035 m2, 
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
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k bodu 12a-5) – bod stiahnutý z dnešného rokovania  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
                     Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF 
                     Ing. Ľubomír Polák, referent OEaF            
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- priamy predaj pozemku pre Mariana Gáfrika a manželku, Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
Mgr. Anna Líšková – požiadala prikloniť sa k tomuto návrhu, jedná sa vyslovene o pozemok pred ich 
domom 
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 54 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s § 9 ods. 2 písm. c), § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov priamy predaj nehnuteľného majetku v celosti, t.j. v podiele 1/1, a to pozemku 
– novovytvorenej CKN parcely č. 199/3 – zastavaná plocha o výmere 39 m2, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Šášovské Podhradie, identifikovaného Geometrickým plánom č. 47110899-65/2018, 
úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 15.05.2018 pod č. 203/18, a 
to: 

• diel č. 1 o výmere 33 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 390/1 o výmere 10 678 m2, 
vedenej na LV č. 473, druh pozemku – Ostatné plochy, v katastrálnom území Šášovské Podhradie, 

• diel č. 2 o výmere 6 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 404/1 o výmere 147 m2, vedenej 
na LV č. 458, druh pozemku – Ostatné plochy, v katastrálnom území Šášovské Podhradie,  

za kúpnu cenu 10,85 €/m2, 
 
pre žiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  
p. Gáfrik a manželka  
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 115/2018, vyhotoveným dňa 
22.05.2018 znalcom Ing. Štefanom Sviržovským na sumu 10,85 €/m2. 
 
Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.  
 
Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta 
www.ziar.sk od 28.05.2018 do 12.06.2018. 
 
Vo veci predaja nehnuteľného majetku sú splnené všetky zákonné podmienky.  
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.06.2019, uznesenie stráca platnosť.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

http://www.ziar.sk/
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proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12a-6) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovali: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
                     Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF 
                     Ing. Ľubomír Polák, referent OEaF            
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zámer kúpy stavby od Ing. Martinová Andrea, Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
JUDr. Milan Gocník – pani ponúkajúca na základe informácie p. Majerníka nekomunikuje s mestským 
úradom, z jeho pohľadu je materiál neúplný, nakoľko nie je uvedená cena a poslanci sa nemajú na akom 
základe rozhodnúť. Má za to, že je povinnosťou predložiť na rokovanie MsZ materiál s navrhnutou cenou, 
bez nej nemôže byť predložený, navrhol materiál stiahnuť z rokovania 
 
MUDr. Ladislav Kukolík – viacmenej ide to, či sa žiadosťou má zastupiteľstvo vôbec zaoberať a hlasovať o 
uznesení 
 
Miloš Slávik – p. Martinovú osobne pozná, žije mimo Slovenska, ak bude materiál stiahnutý z dnešného 
rokovania, vie sa s ňom spojiť a tlmočiť jej predmet rozpravy k zámeru kúpy 
 
Ing. Branislav Šťastný – aký postoj má k návrhu mesto? 
 
Ing. Mária Biesová – pani Martinová ponúka objekt mestu z dôvodu, že mesto má predkupné právo, 
nakoľko  je vlastníkom pozemku na ktorom objekt stojí 
  
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – dal poslanecký návrh stiahnuť materiál z rokovania MsZ  
 
 Reakcia: Ing. Martin Majerník, Mgr. Roman Šulhánek, MUDr. Ladislav Kukolík.  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 55 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

Zámer kúpy nehnuteľnosti v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad 
Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č. 3902 a to:  

•  stavby – Cukrárne a cukrárenskej výroby so súpisným číslom 1287, postavenej na CKN parcele č.  
1918/2, nachádzajúcej sa na Svätokrížskom námestí  v Žiari nad Hronom 

 
od predávajúceho: 
p. Martinová  
 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 
 
v prospech kupujúceho:    
Mesto Žiar nad Hronom  
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  
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Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 0 
proti – 14 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Ing. Miroslav Rybársky Ing. Peter Dubeň 

Bc. Soňa Lukyová  Mgr. Monika Balážová Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 
zdržal sa – 3 

Miloš Slávik JUDr. Milan Gocník Stela Šeševičková 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
 
k bodu 12b) Rôzne – Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF  
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Informáciu podal Martin Majerník. Materiál bol odkonzultovaný aj na minulom MsZ. Ide o pozemok 
nachádzajúci sa v k.ú. Žiar nad Hronom, konkrétne v časti  Pod Vršky. Keďže je predpoklad, že hodnota 
majetku presiahne sumu 40 000 eur, predmet predaja podlieha obchodno-verejnej súťaži. Navrhované 
uznesenie obsahuje špecifikáciu predmetu predaja ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa súťaže. Zároveň 
bolo uznesenie doplnené v bode G. o ďalšieho člena komisie – Mgr. Líšková.  
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných poslancov neodznela 
k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu 
návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 56 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:  
 
A. Identifikácia vyhlasovateľa: 
Názov:     Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo:       Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpené:    Mgr. Peter Antal, primátor 
IČO:     00 321 125 
 
DIČ:     2021339463 
Nie je platcom DPH   
Bank. spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK8702000000000014621422  
 
 
 
 
B. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

 
Meno:    Mgr. Nikoleta Miadoková 
Tel. číslo:   045/678 71 32 
E-mail:    nikoleta.miadokova@ziar.sk 
 

mailto:nikoleta.miadokova@ziar.sk
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C. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže: 
 
1. Predaj nehnuteľného majetku – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikovaných Geometrickým plánom 
č. 44562578-005/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. 
Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom 
Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 13.06.2018 pod č. 250/18, a to: 

• novovytvorená CKN parcela č. 1149/189 – zastavaná plocha o výmere 2 320 m2, odčlenená z 
pôvodnej CKN parcely č. 1149/68, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 
955 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v k.ú. Žiar nad Hronom, 

• novovytvorená CKN parcela č. 1149/190 – zastavaná plocha o výmere 308 m2, odčlenená z 
pôvodnej CKN parcely č. 1149/3, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 7 500 
m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v k.ú. Žiar nad Hronom, 

(ďalej ako „Predmet predaja“). 
 
2. Opis Predmetu predaja: Pozemky sú situované v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, v časti 

sídliska Pod vršky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova. 
 
D. Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 
1. Účel: Výlučne za účelom výstavby troch bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou 

v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad Hronom. Plocha Predmetu 
predaja je súčasťou územia, ktoré má určené funkčné využitie ako „Obytné územie so zástavbou 
viacpodlažných bytových domov“, pričom maximálna podlažnosť je stanovená na 4 nadzemné podlažia. 
 

2. Technické požiadavky:   
- Bytové domy budú postavené v pozdĺžnom smere, tak aby kopírovali Ul. Štúrovu, pri zachovaní 

potrebných odstupových vzdialeností od hraníc okolitých susediacich pozemkov a od susediacich 
budov. Potrebné vzdialenosti budú dodržané aj medzi bytovými domami navzájom, 

- Bytový dom bude mať max. 3 nadzemné podlažia, nebude podpivničený. Bytový dom bude mať 
plochú prípadne šikmú strechu s nízkym sklonom. Bytové domy budú mať rovnaký pôdorysný tvar, 

- Jeden bytový dom bude mať zastavanú plochu max. 170 m2. Koeficient zastavanosti stavbami bude 
max. 20 %, spevnené plochy budú tvoriť max. 30 % plochy pozemku. Zeleň bude tvoriť min. 50 % 
plochy pozemku, 

- Každý bytový dom bude mať max. 4 bytové jednotky. Prízemie (1. nadzemné podlažie) bude 
využívané predovšetkým na vstup do objektu, na potrebnú technickú vybavenosť, odkladacie 
priestory a na garážové státia pre jednotlivé bytové jednotky. Na tomto podlaží nemôžu byť 
navrhované zariadenia občianskej vybavenosti. Na 2. a 3. nadzemnom podlaží budú po dve bytové 
jednotky bežného až vyššieho štandardu. Každá bytová jednotka bude mať min. lodžiu  alebo balkón, 

- Dopravné napojenie pozemkov bude riešené príjazdovými spevnenými plochami pre jednotlivé 
bytové domy vedúce ku garážovým státiam. Zároveň budú zabezpečené dodatočné parkovacie 
státia pred bytovými domami v potrebnom počte tak, aby boli splnené požiadavky normy. Bytové 
domy budú oplotené, 

- Bytové domy budú svojou architektúrou, farebným a materiálovým riešením reagovať na súčasný 
vzhľad okolitých budov. Budú riešené tak, aby boli vhodne začlenené do mestského obytného 
prostredia, tvoreného panelovými bytovými domami, zároveň však tvorili vizuálny prechod do 
susediacej IBV. Maximálna výška bytových domov bude vzhľadom na okolitú bytovú zástavbu 
10 až 12 m od úrovne terénu, 

- Jednotlivé bytové domy budú pripojené na potrebné inžinierske siete a budú spĺňať všetky funkčno-
prevádzkové, stavebno-technické a tepelno-technické požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy, 

- V rámci výstavby bytových domov budú vyriešené všetky nevyhnutné inžinierske siete, prípadné 
preložky existujúcich inžinierskych sietí bude realizovať uchádzač na vlastné náklady.    

 
 
 
 
E. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 
1. Písomný a vyplnený súťažný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj  pozemkov v zmysle 

podmienok obchodnej verejnej súťaže podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) musí byť datovaný a spracovaný v 
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slovenskom jazyku. Je potrebné ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne 
podpísaných navrhovateľom (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby). 

2. Ustanovenia návrhu Kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné, pričom návrh Kúpnej 
zmluvy tvorí prílohu č. 1 podmienok obchodnej verejnej súťaže (ďalej len ako „návrh“). 
 

3. V návrhu  /príloha č.1/  je potrebné vyplniť: 

• ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresu sídla, 
IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 
poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail, 

• ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 
pobytu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-
mail, 

• ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 
podnikania, IČO, konajúcu osobu/zástupcu, číslo živnostenského oprávnenia, označenie bankového 
spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefónne číslo, e-mail. 
 

4. Prílohou návrhu musí byť čestné vyhlásenie navrhovateľa /príloha č. 2 súťažných podmienok/. 
 

5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo 
súťaže vylúčené.  
 

6. Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä: 
- Návrh kúpnej ceny v mene Euro (cena za 1 m2), pričom navrhovaná kúpna cena nesmie byť nižšia 

ako 25,17 €/m2 (tzn. cena stanovená znaleckým posudkom č. 6/2018, vyhotoveným dňa 18.01.2018, 
znalcom Ing. Štefanom Sviržovským), 

- architektonická štúdia riešenia bytových domov vrátane technického popisu, vizualizácie a riešenia 
inžinierskych sietí, pričom v popise musia byť uvedené nasledovné údaje: 

• počet nadzemných podlaží, 

• počet bytových jednotiek v jednotlivých bytových domoch,  

• koeficient zastavanosti stavbami a spevnenými plochami,   
- Kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa, 
- Písomné čestné vyhlásenie navrhovateľa (príloha č. 2) o tom, že má splnené všetky daňové a iné 

povinnosti voči vyhlasovateľovi, nevedie sa proti nemu konkurzné konanie alebo nezačalo 
reštrukturalizačné konanie, nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku ani nie je v likvidácii,  

- Písomný súhlas navrhovateľa s tým, že v prípade, že po vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže 
nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného navrhovateľa, 
zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty. 
 

7. Navrhovateľ je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 10 000,- € (slovom desaťtisíc eur), ktorá 
bude uhradená na účet mesta Žiar nad Hronom 2033052551/0200, IBAN 
SK6902000000002033052551, vedený vo VÚB a.s. pobočka Žiar nad Hronom, najneskôr do 
17.07.2018. Navrhovateľ uvedie pri prevode zábezpeky variabilný symbol 777 a do poľa „poznámka“ 
svoje meno s dodatkom „zábezpeka do obchodnej verejnej súťaže“. Úspešnému navrhovateľovi sa 
finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy 
z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného uchádzača respektíve dôjde k odstúpeniu od zmluvy, 
zložená finančná zábezpeka sa nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty. 
Zábezpeka sa vracia neúspešným navrhovateľom najneskôr do 15 pracovných dní od zasadnutia 
komisie, na ktorej bol vybraný víťazný súťažný návrh. 
 

8. Náklady za spojené s vypracovaním geometrického plánu vo výške 200,- € (slovom dvesto eur) bude 
znášať úspešný navrhovateľ. 
 

9. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66,- 
€  (slovom šesťdesiatšesť eur) bude znášať úspešný navrhovateľ. 
 

10. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže 
vylúčený. 
 

11. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie  
návrhov. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možné dodatočne opraviť aj po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov. 
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12. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh :  

a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,  
b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,  
c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže. 

 
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo: 

- odmietnuť všetky predložené návrhy,  
- predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, 
Vyhlasovateľ tiež môže meniť Uznesením Mestského zastupiteľstva už uverejnené podmienky súťaže, 
respektíve súťaž zrušiť v prípade, že ani jeden z predložených návrhov nebude vyhlasovateľ 
považovať za primeraný z hľadiska technických požiadaviek, najmä architektonického vzhľadu a 
komplexnosti riešenia. Zmena podmienok súťaže, príp. zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a 
prostriedkami tak ako bola vyhlásená. 
 

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu 
nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol úspešný. 
 

15. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. 
 

16. V kúpnej zmluve bude uvedená možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade, ak kupujúci nedodrží 
podmienky v nej uvedené. 
 
 

F. Miesto a lehota predkladania návrhov:   
 
1. Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná súťaž 

– pozemok CKN 1149/189, CKN 1149/190 na Ul. Štúrova - Neotvárať“ je potrebné doručiť poštou na 
adresu: 
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

           
1. Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu, a to v pracovných 

dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod., najneskôr dňa   31.07.2018 do 12,00 hod. (vrátane). V tejto lehote 
musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: 
,,PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom“. 
  

2. Lehota na predkladanie ponúk: od 02.07.2018 do 31.07.2018 do 12,00 hod. (vrátane). V tejto lehote 
musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.       
     

3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3. tohto písmena bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená.        
 
 

G. Časový plán súťaže : 
 

1. Vyhlásenie súťaže: 02.07.2018 
2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 31.07.2018, do 12,00 hod. 
3. Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční komisia. Komisia 

najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže vyberie najvhodnejší návrh.  
Členovia komisie: 

• Ing. Mária Biesová – predseda  

• Ing. Stela Víťazková – člen 

• Mgr. Anna Líšková   - člen 

• Ing. Martin Majerník – člen 

• Ing. Juraj Miškovič –   člen 

• Mgr. Roman Šulhánek – člen  
 

 Zapisovateľka:  

• Mgr. Nikoleta Miadoková 
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4. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 15 pracovných dní od zasadnutia komisie a výberu 
najvhodnejšieho návrhu. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené 
všetkým účastníkom a zároveň bude zverejnený v médiách úspešný navrhovateľ. 

 
 

H. Kritériá vyhodnocovania návrhov: 
 

1. Kritériom hodnotenia predložených návrhov  / max 100 bodov / je: 
A. Kvalita a komplexnosť architektonického riešenia investičného zámeru a návrhu umiestnenia 

bytových domov, predložený navrhovateľom vo forme vizualizácie, resp. štúdie a technického 
popisu: 
         0 - 65 bodov 

Podkritériá:  

A.1   Architektonické riešenie /pohľady, vizualizácia/    0 - 55 bodov 

A.2   Nadväznosť na okolitú zástavbu a prechod do susediacej IBV  0 - 10 bodov 

B. Výška kúpnej ceny v mene Euro (cena za 1 m2)    0 - 35 bodov 
 
 

CH. Spôsob hodnotenia návrhov: 
 

1. Návrh s najlepšou hodnotou kritéria získava najvyšší počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet 
bodov úmerne k dosiahnutej hodnote kritéria (aritmeticky prepočítané). Komisia po vyhodnotení 
súťažných návrhov podľa už uvedených kritérií určí poradie navrhovateľov. 
 
Kritérium A: Kvalita a komplexnosť architektonického riešenia umiestnenia bytových domov, 
predložený navrhovateľom vo forme vizualizácie, resp. štúdie: 
 
Podkritérium A1: Architektonické riešenie /pohľady, vizualizácia/      
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 55 ponuke uchádzača s najlepším  
architektonickým prevedením a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí aritmetickým 
priemerom bodov pridelených uchádzačovi jednotlivými členmi komisie.  
  
Podkritérium A2: Nadväznosť na okolitú zástavbu a prechod do susediacej IBV 
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvhodnejším 
začlenením do okolia a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí aritmetickým priemerom 
bodov pridelených uchádzačovi jednotlivými členmi komisie.  
 
Kritérium B: Výška kúpnej ceny v mene Euro (cena za 1 m2), predložená navrhovateľom: 
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 35 ponuke uchádzača s najvyššou kúpnou cenou 
a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.  
 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ, ktorý splní všetky súťažné podmienky 
určené vyhlasovateľom, a ktorý získa najviac bodov. Ďalším ponukám bude priradené číslo podľa 
poradia. V prípade získania rovnakého počtu bodov, je rozhodujúce Podkritérium A1. 
 

3. Úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Víťaz obchodnej verejnej 
súťaže bude vyzvaný na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. 
 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej 
obchodnej verejnej súťaže. 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
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za – 15 
Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Ing. Miroslav Rybársky 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 
proti – 0 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Ing. Miroslav Rybársky Ing. Peter Dubeň 

Bc. Soňa Lukyová  Mgr. Monika Balážová Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  

 
zdržal sa – 2 

Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 
  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
   
 
k bodu 12c) Zrušenie prevádzkarne zapísanej v obchodnom registri  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci OEaF 
Vypracovala: Ing. Marcela Kretová  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál predložil Martin Majerník. Mestskému úradu bola Okresný súdom BB doručená výzva  na 
zrušenie podniku, ktorý je ešte stále vedený v obchodnom registri. Zároveň predložili návrh uznesenia, 
ktorý bude pri výmaze podniku akceptovaný.  
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných poslancov neodznela 
k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu 
návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 57 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Zrušenie prevádzkarne zapísanej v obchodnom registri pod označením ,, Mestský národný výbor Žiar nad 
Hronom” právna forma ,,Štátny podnik”. Kompetencie a majetok Miestneho národného výboru Žiar nad 
Hronom bol prevedený pod kompetencie mesta Žiar nad Hronom, so sídlom: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar 
nad Hronom, IČO: 00 321 125. 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12d) Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu  
Predkladá – písomne: Ing. Stanislava Holosová, vedúca Odboru stavebného poriadku  
Vypracovala: Ing. Stanislava Holosová, vedúca Odboru stavebného poriadku 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Písomnú informáciu doplnila Stanislava Holosová. V materiáli je predložený návrh zmluvy 
o zriadení spoločného obecného úradu. V zmysle § 117 stavebného zákona je stavebným úradom obec. 
Zákon však umožňuje obciam zriadiť na zabezpečenie konkrétnych činností spoločný obecný úrad. 
V zmluve o zriadení je definovaný presný rozsah činnosti, ktorý spoločný obecný úrad zabezpečuje. Prvá 
takáto zmluva bola podpísaná v roku 2003, odvtedy boli uzavreté jej 3 dodatky a v r. 2015 bola podpísaná 
dohoda o pristúpení ďalší 2 obcí. Nakoľko sú aktualizované určité dotknuté právne predpisy, je potrebné 
schváliť novú zmluvu. Predložená zmluva obsahuje pôvodný rozsah činnosti, mení sa počet zamestnancov 
a spôsob financovania reálnych nákladov, ktoré sú vynaložené na zabezpečenie činnosti spoločného 
obecného úradu.  
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
 
Mgr. Monika Balážová – má úrad dostatočné množstvo pracovníkov na adekvátne zabezpečenie jeho 
agendy?  

 
Reakcia: Ing. Stanislava Holosová.  
 
 Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 

hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 58 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu (Príloha č. 1).  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12e) Schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt „Zhromažďovanie dažďových vôd, 
jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“  
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér 
Vypracoval: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Materiál predložil Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ. Predložený je na základe 40. výzvy 
Ministerstva ŽP  týkajúcej sa vodozádržných opatrení. Projekt má rozmer environmentálny ako aj 
ekologický, so zadržiavanou vodou bude možné ďalej pracovať. Zachytávanie bude realizované 3 
spôsobmi: – retenčné nádrže,  vsakovacie jamy a  zelené strechy. Mesto vytypovalo na území spolu 17 
objektov, na ktorých by mohli byť zrealizované tieto opatrenia. Na základe rokovaní s projektantami bol 
počet zredukovaný na 10. Vzhľadom na maximálnu výšku poskytnutého príspevku (600 tis. eur) bolo do 
predloženého projektu zahrnutých 8 objektov. Mestské zastupiteľstvo musí schváliť predloženie tohto 
projektu ako aj výšku spolufinancovania.  
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu.  
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Ing. Peter Dubeň – ktoré objekty sú predmetom projektu a ktoré spôsoby opatrenia sú navrhnuté 
 
Ing. Mária Biesová – víta tento projekt, požiadala vysvetliť čo znamená zelená strecha 
 
 Reakcia: Ing. Juraj Miškovič.  
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 59 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 

• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie  a 
likvidácia, Žiar nad Hronom“, realizovaného  v rámci   40. Výzvy   na   predkladanie   žiadostí   o   
nenávratný   finančný príspevok:  

 
✓ operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 
✓ prioritná os: 2. Adaptácia   na   nepriaznivé   dôsledky zmeny klímy so   zameraním   na   ochranu 

pred povodňami 
✓ špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy  
✓ kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 
✓ žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom 

 

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 30 000,00 
eur (ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci) 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 17 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12f) Určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa 
v nich volí  
Predkladá – písomne: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ  
Vypracovala: Erika Rajčanová, referent OSoO  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

K materiálu podal informáciu Juraj Miškovič. Aj napriek tomu, že komunálne voľby ešte nie sú 
vyhlásené na konkrétny dátum, počet volebných obvodov ako aj počet poslancov musí byť určený 65 dní 
pred konaním volieb. Počet poslancov je predložený alternatívne, mesto našej veľkosti môže mať 13 – 19 
poslancov. Aktuálne je v mestskom zastupiteľstve 19 poslancov. Počet poslancov v jednotlivých obvodoch 
je tiež navrhnutý na základe počtu obyvateľov v nich žijúcich.  
 

Zástupca primátora mesta otvoril k bodu rozpravu. 
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Miloš Slávik – počet obyvateľov v meste klesol, a hoci nie je kompetentný hodnotiť prácu toho ktorého 
poslanca, osobne je za alternatívu 15 poslancov  
 
Mgr. Norbert Nagy – Žiar nad Hronom je pomerne veľké mesto, ktoré pracuje s rozpočtom vo výške 13 mil. 
eur, podľa jeho názoru je lepšie mať pri diskusiách väčší počet poslancov, odborníkov. Počet 19 poslancov 
je osvedčený a tak akurát   
 

Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne 
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 60 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 
Volebné okrsky a volebné obvody v Meste Žiar nad Hronom a počet poslancov, ktorý sa v nich volí 
nasledovne: 
 
1. volebný obvod – Etapa     - 5 poslancov 
2. volebný obvod - Stred     - 5 poslancov 
3. volebný obvod – Centrum II + stará časť mesta  - 5 poslancov 
4. volebný obvod – Pod vršky     - 2 poslanci 
5. volebný obvod – IBV + Š. Podhradie    - 2 poslanci 
                ––––––– 

 spolu            19  poslancov 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov: 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová JUDr. Milan Gocník 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň   

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky  

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 17 
 
za – 16 

Ing. Mária Biesová MUDr. Ladislav Kukolík Stela Šeševičková Mgr. Monika Balážová 

Bc. Soňa Lukyová  JUDr. Milan Gocník Mgr. Anna Líšková Ing. Dušan Bosák 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný Ing. Peter Dubeň  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár Ing. Miroslav Rybársky 

 
 
 
proti – 1 

Miloš Slávik 

 
zdržal sa – 0 
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k bodu 13) Záver 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. MUDr. Ladislav Kukolík, zástupca 
primátora mesta poďakoval poslancom za účasť.    
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Zapísala: L. Zaťková 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 19,30 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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..................................................                .................................................. 
             Miloš Slávik                                                        Bc. Soňa Lukyová     

I. overovateľ                                    II. overovateľ 
  


