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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 26. apríl 2018, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík  
overovatelia zápisu: Mgr. Norbert Nagy 

Mgr. Gabriela Hajdoniová  
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 primátor mesta 

(ďalej aj „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. Konštatoval prítomnosť 15 poslancov MsZ, 4 poslanci sú 
ospravedlnení.   
 
Program: 
 

Program rokovania prečítal z pozvánky, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a zároveň podal 
návrh na jeho doplnenie:  

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok 2017 

  b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom  
 c) Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta 
 d) Správa nezávislého audítora za rok 2017 

4. Správa o činnosti MsP za rok 2017 
5. Dobrovoľné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom ZH na roky 2018-2019 
6. VZN o prepravnej službe, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 o sociálnych službách 
7. a) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - doplnenie bodu č. 3.14 o nový bod č. 11 

Vyhradené parkoviská – návrh na stiahnutie bodu 
b) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta–doplnenie prílohy č. 1 – ostáva ako bod 7 

8.     Odpredaj kanalizačného zberača (vo vlastníctve mesta) StVS, a.s. Banská Bystrica 
9.     Prijatie   rozhodnutia   spoločníkov   ŽKS,   spol. s r.o.   a TS   Žiar   nad Hronom, spol. s.r.o o zlúčení 

spoločnosti 
 10.    Interpelácia poslancov 
 11.    Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 
          a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
 b) Schválenie spolufinancovania projektov – doplnenie bodu  
 12.  Záver 

 
 
V ďalšom vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie ďalších návrhov na doplnenie 

dnešného programu.  
 

Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel už žiadny ďalší návrh, predsedajúci dal hlasovať o 
programe tohto znenia: 
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1.   Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2.   Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3.   a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok 2017 

 b) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom  
 c) Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta 
 d) Správa nezávislého audítora za rok 2017 

4.   Správa o činnosti MsP za rok 2017 
5.   Dobrovoľné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom ZH na roky 2018-2019 
6.   VZN o prepravnej službe, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 o sociálnych službách 
7.   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – doplnenie prílohy č. 1 
8.   Odpredaj kanalizačného zberača (vo vlastníctve mesta) StVS, a.s. Banská Bystrica 
9.  Prijatie rozhodnutia spoločníkov ŽKS, spol. s r.o. a TS Žiar nad Hronom, spol. s.r.o o zlúčení 

spoločnosti 
 10.  Interpelácia poslancov 
 11.  Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 
         a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
    b) Schválenie spolufinancovania projektov  
 12.  Záver 

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

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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 MUDr. Ladislav Kukolík 

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
 
 Na základe hlasovania bol program rokovania schválený. 

 
 
V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  

 
1. návrhová komisia: Peter Sládeček, Ing. Emil Vozár, Ing. Peter Uhrovič. Nik z prítomných nepredniesol 
iný návrh.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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 MUDr. Ladislav Kukolík 

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 
 
 

2. overovatelia zápisnice: Mgr. Norbert Nagy a Mgr. Gabriela Hajdoniová. Nik z prítomných nepredniesol 
iný návrh. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 13 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková  

MUDr. Ladislav Kukolík Ing. Dušan Bosák Ing. Branislav Šťastný  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  
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proti – 0 
zdržal sa – 2 

Mgr. Norbert Nagy 

Mgr. Gabriela Hajdoniová 

  
nehlasoval – 0 

 
 

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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 MUDr. Ladislav Kukolík 

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 
 
 
 

k bodu 2) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Správu o plnení uznesení MsZ predniesla Ing. Eva Vincentová. Správa v písomnej podobe tvorí 

prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. 
Poslanci MsZ následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 15 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  

 
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 26.4.2018.  
 

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

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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 MUDr. Ladislav Kukolík 

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

 

k bodu 3a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok 2017 
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Úvodné slovo mala Ing. Eva Vincentová. Stanovisko je predložené v písomnej podobe s tým, že 

hlavný kontrolór súhlasí so chválením záverečného účtu bez výhrad.  
 

 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
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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. 16 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  

 
Stanovisko hlavného kontrolóra  mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2017. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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 MUDr. Ladislav Kukolík 

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 3b) Návrh na I. zmenu rozpočtu  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Materiál predniesol Ing. Martin Majerník. Priaznivý vývoj rozpočtu mesta na strane bežných 

rozpočtových príjmov, ktoré boli v celkovej sume 14 481 141 eur a zodpovedné hospodárenie na strane 
bežných rozpočtových výdavkov, ktoré boli v sume 12 493 258 eur, mali vplyv na to, že prebytok bežného 
rozpočtu mesta Žiar nad Hornom za rok 2017 je na úrovni 1 987 883 eur. Vysoký prebytok bežného 
rozpočtu bol použitý na finančné krytie schodku kapitálového rozpočtu v sume 751 052 eur, keďže 
kapitálové príjmy boli v sume 339 007 eur a kapitálové výdavky boli v sume 1 090 060 eur.  

Prebytok rozpočtu mesta zistený podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej správy je v 
sume 1 236 830 eur. Tvorbu rezervného fondu je navrhnuté riešiť z  výsledku hospodárenia za rok 2017 
vo výške 256 586 eur. 
 
 Predsedajúci 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. 17 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
a) celoročné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2017 - bez výhrad 
 
b) tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2017 v sume 256 586,38 Eur. 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
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za – 15 
Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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 MUDr. Ladislav Kukolík 

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 3c) Návrh na II. Zmenu rozpočtu mesta 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

K materiálu podal informáciu Ing. Martin Majerník. II. zmena rozpočtu sa týka bežných ako aj 
kapitálových výdavkov.  
 
Návrh na zmenu v bežných výdavkoch: 
 
- v podprograme Príležitostné trhy  - zvýšenie rozpočtu o sumu 7.000 eur na Festival vína v parku Š. 
Moysesa, 
- v programe Komunikačné prostriedky – zvýšenie rozpočtu o sumu 10.000 eur na oslavy 100. výročia 
vzniku 1.ČSR, 
- v programe Školstvo – zvýšenie rozpočtu o sumu 40.000 eur na rekonštrukciu strechy telocvične 
Základnej školy na Ul. M.R.Štefánika. 
 
Návrh na zmenu v kapitálových výdavkoch:  

 
- v programe Miestne komunikácie – zvýšenie rozpočtu o sumu 90.000 eur na rekonštrukciu cesty na Ul. 
Š. Moysesa  a parkoviska v tzv. Ú-čku, 
- v podprograme Rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie rozpočtu o sumu 30.000 eur na trafostanicu, 
ktorá by mala zabezpečiť dostatok prívodu elektrickej energie na kúpalisko či futbalový štadión,  
- v podprograme Riadenie projektov – zvýšenie rozpočtu o sumu 100.000 eur na Projekt Zazelenania 
Námestia Matice slovenskej. 
 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté z príjmov bežného rozpočtu ako aj použitím 
rezervného fondu v sume 220.000 eur. 

 
Predsedajúci 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. 18 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 

a) II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 
b) použitie rezervného fondu  na krytie kapitálových výdavkov v sume 220 000 Eur. 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 14 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

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

MUDr. Ladislav Kukolík Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Rastislav Uhrovič Ing. Emil Vozár  
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proti – 0 
zdržal sa – 1 

Mgr. Gabriela Hajdoniová 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 3d) Správa nezávislého audítora za rok 2017  
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Silvia Mesiariková, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ústnu informáciu k predloženému materiálu podal Ing. Martin Majerník. Spracovaný bol nezávislou 
audítorkou po ukončení rozpočtového roku 2017 s výrokom, ako je v materiáli uvedený. 
 
 Predsedajúci 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. 19 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Správu nezávislého audítora za rok 2017.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
za – 15 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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 MUDr. Ladislav Kukolík 

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 

 
 
k bodu 4) Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017  
Predkladá – písomne: Ing. Róbert Šiška, náčelník mestskej polície  
Vypracoval: Ing. Róbert Šiška, náčelník mestskej polície  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Úvodné slovo mal Ing. Róbert Šiška. V zmysle plánu zasadnutí MsZ v ZH na rok 2018 bola na 
dnešné zasadnutie predložená správa o činnosti MsP za rok 2017. Cieľom predkladanej správy je 
zhodnotenie činnosti MsP za uplynulý rok a poskytnutie informácií o bezpečnostnej situácii v meste 
s dôrazom na vyhodnotenie nápadu a objasnenosti priestupkov a opatrení prijatých na ich elimináciu. Je 
koncipovaná do 9 častí. Otázky zo strany poslancov rád zodpovie.  
 

Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.  
 
Ing. Rastislav Uhrovič – opýtal sa, či je križovatka ulíc SNP a A. Dubčeka snímaná kamerovým systémom, 
v prípade že nie je, či sa do budúcna s kamerovým systémom uvažuje a v ktorých etapách po celej svojej 
dĺžke je Ul. SNP snímaná  
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Ing. Emil Vozár – staré vozidlá – vraky zaberajú v meste 22 miest, ktoré by mohli byť využité na parkovanie. 
Všetky sú v riešení? Nie je možné ich na náklady mesta premiestniť a uvoľniť tým zabraté plochy?  
 
Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka – aj v časti Pod vršky sú vraky, bolo by zaujímavé ich odstaviť pred 
MsÚ alebo banky, kde by naozaj zavadzali a sledovať, ako rýchlo by kompetentní situáciu, ktorú nie je 
možné v meste roky vyriešiť riešili a veci by sa pohli. Je názoru, že kto chce robiť hľadá spôsoby kto nie 
hľadá dôvody. Sú to vozidlá naozaj zaberajúce parkovacie plochy, ktoré sa vedenie a poslanci snažia 
v meste vytvárať. Mesto to bude stáť nejaké prostriedky, ale určite to bude menej ako vytvorenie jedného 
parkovacieho miesta.  
 
Ing. Branislav Šťastný – nie je možnosť zistiť, ako riešia problém s vrakmi v iných mestách?  
 
PaedDr. Veronika Balážová – aká je štatistika využiteľnosti tiesňových hlások od ich osadenia? 
 
Ing. Stela Víťazková: 
- za rok 2017 sú zaznamenané 2 uhryznutia psami, koľko psov v meste je označených za nebezpečných 
psov?  
- 157 psov bolo v minulom roku umiestnených v útulku, väčšina nájdených psíkov je pravdepodobne  z časti 
mesta Kortína, nie je možné nejakým spôsobom obmedziť chov psíkov v tejto časti?    
 
Peter Sládeček – časť preventívna a prevenčná úloha – je vypracovaný nejaký harmonogram prevenčných 
opatrení alebo doškolovaní detí hlavne v rómskej osade? (napr. o cestnej premávke...) 
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – časť správne konania vykonávané MsP – v sledovanom období bola uložená 
sankcia v hodne 1000 eur za porušenie zákona cestnej dopravy a to taxislužbe – požiadala vysvetliť  
 
 Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal, Ing. Daniel Šály, Mgr. Anna Líšková.  
 
MUDr. Ladislav Kukolík – keďže musí odísť na rokovanie zastupiteľstva BBSK, požiadal v tomto bode 
programu kolegov o účasť na mimoriadnom odbere krvi, ktorý transfúzne oddelenie v ZH organizuje dňa 
4.5.2018. Oddelenie má akútny nedostatok krvi a krvných derivátov. Požiadavka je smerovaná na širokú 
verejnosť – požiadal médiá o spoluprácu.  
 
 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. 20 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Správu o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2017. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
 
za – 13 

Ing. Dušan Bosák Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková  

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

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 5) Dobrovoľné finančné zbierky vyhlásené a organizované Mestom ZH na roky 2018-2019 
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa  
Vypracovala: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Materiál predniesla Ing. Monika Minárová. V r. 2019 bude oficiálne organizovaná zbierka v období 
fašiangu, výťažok bude určený na kultúrny účel a to na podporu Svätokrížskeho domu.  

 
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 

 
Bc. Soňa Lukyová – sociálna komisia odporúča materiál prijať 
 
 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. 21 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Návrh na dobrovoľné finančné zbierky  vyhlásené a organizované Mestom Žiar nad Hronom na roky 2018-
2019. 

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

Ing. Dušan Bosák Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková  

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

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 6) VZN o prepravnej službe, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych službách 
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa  
Vypracovala: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Doplňujúcu informáciu podala Ing. Monika Minárová. Tento typ služby – prepravná služba - mesto 
začalo zabezpečovať a poskytovať cez Slovenský červený kríž, to znamená že ju budú môcť v zmysle 
zákona o sociálnych službách využívať všetci oprávnení obyvatelia mesta, ktorí sa budú o službu priamo 
uchádzať v rámci Slovenského červeného kríža. 

 
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 

 
Bc. Soňa Lukyová – sociálna komisia odporúča materiál prijať 
 
Mgr. Anna Líšková – normotvorná 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. 22 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
Všeobecne záväzne nariadenie o prepravnej službe, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 o sociálnych 
službách. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
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za – 13 

Ing. Dušan Bosák Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková  

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

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

Ing. Monika Minárová požiadala ešte o slovo k predchádzajúcemu bodu v súvislosti s dotazom poslanca 
Sládečka k prevenčným opatreniam týkajúcim sa cestnej premávky: 
 
Sociálni ako aj komunitní pracovníci sa týmto aktivitám venujú už niekoľko rokov, dokonca ich riadiaci orgán 
– implementačná agentúra – to od nich vyslovene vyžaduje. Každoročne sú organizované 2 stretnutia 
v spolupráci s mestskou políciou, základnými školami ako aj špeciálnou ZŠ, venované prevencii v oblasti 
cestnej premávky. Taktiež deti navštevujúce komunitné centrum sú s danou problematikou oboznamované.  
 
 
 

k bodu 7) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – doplnenie prílohy č. 1 
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Ing. Ivana Martincová, Ing. Denisa Mindová, Odbor životného prostredia  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

K materiálu podal doplňujúcu informáciu Ing. Martin Majerník. Predložená je krátka novela zásad 
a to konkrétne v prílohe č. 1. Zmeny vyplývajú z predmetu činnosti samotného mestského úradu ako aj 
z požiadaviek občanov. Ide o 2 zmeny: 
- stanovenie ceny za m2 pre stanovištia na zberné nádoby pre vybrané komodity komunálneho odpadu   
- stanovenie ceny za reklamné pútače umiestené na CAZ  
 
 Predsedajúci 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. 23 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Doplnenie Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
 
za – 13 

Ing. Dušan Bosák Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková  

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

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 8) Odpredaj kanalizačného zberača (vo vlastníctve mesta) StVS, a.s. Banská Bystrica 
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
Vypracoval: Ing. Daniel Šály, vedúci Odboru životného prostredia  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

S úvodným slovom k materiálu vystúpil Ing. Daniel Šály. Zberač bol budovaný v rokoch 89 – 95, je 
zaradený do majetku mesta. Mesto osobitným zreteľom uznalo, že celú kanalizačnú sieť vrátane čistiarne 
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odpadových vôd vlastní stredoslovenská vodárenská spoločnosť a prevádzkuje ju stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť. Na základe vyššie uvedeného navrhlo stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti finančné vysporiadanie majetku – zberača a to jeho kúpu za cenu uvedenú v materiáli, t.j. 
196 000 eur.  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Emil Vozár – pôvodne bolo uvažované o kúpnej cene 400 tis. eur a viac, prečo je teraz navrhnutá 
spomínaná suma? 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal.  
 
 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. 24 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 
v súlade s § 9, ods. 2, písm. a) a § 9a, ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
 
zámer  
 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku: líniová vodná stavba Kanalizačný zberač (vrátane 
objektov a odľahčovacích komôr) z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
(celú kanalizačnú sieť ako aj ČOV vlastní Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica 
a kanalizačný zberač je vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom, ktoré bezodplatne odovzdalo do užívania 
StVPS, a. s. - prevádzkovateľovi celej ostatnej kanalizačnej siete). 
 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
 

za cenu 196 000 € (slovom jednostodeväťdesiatšesťtisíc EUR)                     
 

a 
 

zaväzuje primátora na prípravu zmluvy o odpredaji kanalizačného zberača. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 13 

Ing. Dušan Bosák Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková Ing. Mária Biesová 

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

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 1 

Peter Sládeček 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 9) Prijatie rozhodnutia spoločníkov ŽKS, spol. s r.o. a TS Žiar nad Hronom, spol. s.r.o 
o zlúčení spoločnosti 
Predkladá – písomne: Ing. Daniel Šály, konateľ ŽKS, spol. s.r.o. 
Vypracoval: Ing. Daniel Šály,   
________________________________________________________________________________________________________ 
 

K materiálu podal doplňujúcu informáciu Ing. Daniel Šály. Jeho predmetom je zrušenie Žiarskej 
komunálnej spoločnosti, spol. s r.o. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Technické služby ZH, spol. 
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s r.o., schválenie zlúčenia týchto dvoch spoločností ako aj schválenie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností. 
Zámer zlúčenia spoločností bol schválený na poslednom MsZ. ŽKS bola primárne založená za účelom, 
aby mesto pomáhalo dlhodobo nezamestnanej slabšej sociálnej vrstve s tým, že mzdové prostriedky vo 
výške 85% refundoval mestu úrad práce. Znížením nezamestnanosti v meste mesto túto výhodu stratilo 
a dospelo k záveru, že nie je výhodné vlastniť 2 spoločnosti s podobnou pracovnou náplňou.  
 
 Predsedajúci 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. 25 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 

1. Zrušenie spoločnosti: 
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o., 
so sídlom: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, 
IČO: 50 383 515 
 

bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o., 
so sídlom: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, 
IČO: 31 609 651 
 

2. Zlúčenie obchodnej spoločnosti ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o. ako zanikajúcej 
spoločností a obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. ako nástupníckej 
spoločnosti.  
 

3. Návrh zmluvy o zlúčení spoločností ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r. o. a TECHNICKÉ 
SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. v znení, ktoré je prílohou tohto uznesenia. 
 

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

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 10) Interpelácie poslancov  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Ing. Stella Víťazková: 
- požiadala upraviť rozkopávku z jesene min. roku na ihrisku Terezka 
- požiadala o odpratanie odrezaných konárov spod stromu na ul. Benku a ich použitie pri oprave výtlkov po 
zime na ul. Janka Kráľa  
 
 
Ing. Emil Vozár – interpelácia na primátora mesta – minulý rok mesto umožnilo držiteľom Janského plakety 
bezplatný vstup na plaváreň. Po tomto kroku však narástol počet vstupov na plaváreň o 200%, pričom nie 
všetci chodia za účelom si zaplávať ale chodia si robiť osobnú hygienu. Požiadal vedenie o prehodnotenie 
ohraničenia počtu vstupov na 1 týždeň  
 
 
PaedDr. Veronika Balážová interpelácie na prednostu MsÚ: 
- požiadala zmapovať pieskoviská na území mesta, zabezpečiť ich vyčistenie od lístia a konárikov 
a v prípade potreby ich dosypanie novým čistým pieskom  
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- koridor na Etape - od minulého roku sa nič nedeje, podľa jej názoru majitelia prevádzok opätovne čakajú 
na podnet a koordináciu zo strany mesta  
   
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
 
Mgr. Anna Líšková:  
- súhlasí s obmedzením služby sociálneho taxíka nakoľko bola vo veľkej miere zneužívaná. Nesúhlasí však 
so spôsobom, akým sa ide situácia riešiť a síce, že aj občania s určitou výškou príjmu si ho nebudú už 
platiť ako sociálny. Navrhla prehodnotiť ešte kritériá – napríklad aby sociálny taxík vozil ľudí v dôchodkovom 
veku narodených napr. v r. 1958 a nižšie, tých ktorí chodia domov z nemocnice a max. tých, ktorí chodia 
na vyšetrenia do závodu. V jej volebnom obvode je gro starších občanov, ktorí nevládzu vyjsť ani na kopec 
a dostať sa tak k autobusu. Tiež podotkla, že nie všetkým rodinným príslušníkom sa dá chodiť na vyšetrenia 
so svojimi rodičmi. Uvítala by, keby sa služba sociálneho taxíka vrátila k pôvodnej myšlienke a to na pomoc 
starším občanom pre dochádzku k lekárom.  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal.  
 
 
Mgr. Norbert Nagy – ako poslanec a predseda komisie sa teší, že na území mesta vznikajú nové 
športoviská a oddychové zóny, že sa rekonštruujú opotrebované. Požiadal však touto cestou primátora 
mesta a viceprimátora, aby využili v maximálne možnej miere svoj vplyv na oboch úrovniach samosprávy, 
t.j. na samospráve BBSK ako aj v našom meste a to vo veci vysporiadania pozemkov pri žiarskom 
Gymnáziu. Stojí si za tým, že pri žiarskom Gymnáziu musí v každom prípade vzniknúť športovisko prípadne 
relaxačná zóna, ktorú bude môcť využívať jednak škola ako aj široká verejnosť. Verí, že po rokoch 
pasívneho postoja k tejto problematike príde riešenie.  
 
 
Peter Sládeček: 
- upozornil na dezolátny stav chodníka na Ul. Partizánskej. Vybudovaním novej športovej haly ako aj 
štadióna sa frekvencia jeho užívania zvýšila a bolo by vhodné ho zaradiť do zoznamu plánovaných opráv 
chodníkov 
- ako člen výberovej komisie v súvislosti so zimným štadiónom vyzdvihol činnosť Ing. Čerťaského a celej 
komisie za transparentnosť a vynikajúcu prácu pri realizácii výberových konaní 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 
 
Mgr. Gabriela Hajdoniová – interpelovala k problematike letných terás: na námestí MS za poštou je bytový 
dom, ktorého časť je pohostinské zariadenie s vybudovanou letnou terasou pre cca 30 zákazníkov. 
Obyvatelia bytového domu majú problém s cigaretovým dymom, hlukom a s podobnými nežiadúcimi  javmi. 
Súhlas na zriadenie terás dáva mesto. Je možné do budúcna riešiť túto problematiku tak, že sa neumožní 
zriadenie takýchto terás pri bytových domoch? Požiadala zároveň v už povolených prípadoch vo zvýšenej 
miere dbať na dodržiavanie otváracích hodín.  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal.  
 
 
Ing. Rastislav Uhrovič – upozornil na horší stav cesty smerom od Ul. Partizánskej ku kúpalisku, je možná 
jej rekonštrukcia?  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal.  
 
 
Ing. Branislav Šťastný – postráda na webovej stránke pri informáciách grafické znázornenie plánovanej 
cyklotrasy, požiadal o doplnenie  
  

Reakcia: Ing. Pavel Mužík. 
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k bodu 11) Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

  V rámci časti Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta nepožiadal o slovo žiadny občan.  
 
 
 
k bodu 11a-1) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Viktor Adamko a manželka, Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Ing. Martin Majerník. Predsedajúci 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. 26 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
predaj nehnuteľného majetku – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaného 
Geometrickým plánom č. 34544011-7/2018, vyhotoveným dňa 07.02.2018 vyhotoviteľom Ing. Jánom 
Mojičkom, so sídlom SNP 1830/35, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34544011, úradne overeným Okresným 
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 07.03.2018 pod č. 104/18, a to: 

 diel č. 1 o výmere 25 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689, vedenej ako orná pôda o celkovej 
výmere 6 345 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 3327, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára 
novovytvorenú CKN parcelu č. 1403/37 – zastavaná plocha o výmere 25 m2, 
 

za kúpnu cenu 15,06 €/m2, 

 
pre žiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  
Viktor Adamko, rod. Adamko, nar.: xxxxxx 
a manž. Mgr. Blažena Adamková, rod. Speváková, nar.: xxxxxx 
obaja trvale bytom: Partizánska č. 111, 965 01  Žiar nad Hronom 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 56/2018 zo dňa 17.03.2018, 
vyhotoveným znalcom Ing. Miroslavom Hricom, na sumu 15,06 €/m2. 
 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Pozemok bezprostredne susedí s pozemkom CKN parcelou č. 1374/1 a s pozemkom CKN parcelou č. 
1374/2, na ktorej je postavený rodinný dom so súpisným číslom 111 v bezpodielovom spoluvlastníctve 
žiadateľa s manželkou. Pozemok je pre mesto nevyužiteľný.  
 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Zámer predať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 
tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 28.03.2018 do 12.04.2018. 
 

Vo veci predaja nehnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov). 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.04.2019  uznesenie stráca platnosť.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

http://www.ziar.sk/
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Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 14 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 11a-2) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zámer predaja pozemku obchodnou verejnou súťažou  
 

 Informáciu podal Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Mária Biesová – na ekonomickej komisii bol vznesený dotaz, či predmetný pozemok nebude 
predmetom zámeny s pozemkom pri žiarskom Gymnáziu  
 
Peter Sládeček – tento pozemok by mal byť zakúpený za účelom výstavby bytových domov, podotkol, že 
výstavba bytových domov v meste je veľmi potrebná  
 
Mgr. Norbert Nagy – plocha v časti Pod vršky si pýta výstavbu viacpodlažných bytových domov. Opätovne 
však pripomenul, že pozemok pri Gymnáziu nebude predmetom výstavby bytoviek. Aj územný plán počíta 
s využitím plochy na športové a rekreačné účely a takto to treba aj verejne prezentovať.  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal. 
 

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. 27 / 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a)  a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku – pozemkov, nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaných 
Geometrickým plánom č. 44562578-005/2018, vyhotoveným dňa 31.01.2018 vyhotoviteľom GEODESY 
SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, 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 katastrálnom území 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 katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

 
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom,  
 
nasledovným spôsobom: 
obchodná verejná súťaž v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
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Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 13 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková  

Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Dušan Bosák Ing. Branislav Šťastný  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 1 

Mgr. Norbert Nagy 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 11a-3) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- kúpa spoluvlastníckych podielov k pozemkom – Mária Kenížová, Jozef Kováč, Žiar nad Hronom, kupujúci 
mesto Žiar nad Hronom 
 

 Informáciu podal Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia na základe informácií podaných Ing. Majerníkom na jej zasadnutí 
neodporúča schválenie tohto bodu, nakoľko mesto nemá záujem o kúpu takýchto pozemkov. Požiadala 
však poslancov hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia. 
 

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. 28 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
Kúpu celých spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam – pozemkom nachádzajúcim sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaným na liste vlastníctva 
č. 1962, a to: 
 
 k CKN parcele č. 1798/63 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 195 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/64 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 569 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/65 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 162 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/66 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 133 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/67 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 605 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/68 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 191 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/69 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 188 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/70 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 475 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/71 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 236 m2, 
 k CKN parcele č. 1798/72 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 33 m2, 
 k CKN parcele č. 2034/18 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 27 m2, 
 k CKN parcele č. 2034/19 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 28 m2, 
 k CKN parcele č. 2034/20 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 28 m2, 

 
od predávajúceho: 
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v podielovom spoluvlastníctve: 
Mária Kenížová, rod. Kováčová, nar.: xxxxxx  

trvale bytom: Opatovská 785/8 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
spoluvlastnícky podiel  1/3 z celku........................................................... zodpovedajúca výmera 956,666 
m2   
 
a v podielovom spoluvlastníctve: 
Jozef Kováč, rod. Kováč, nar.: xxxxxx 
trvale bytom: Záhradná 654/7 
965 01 Žiar nad Hronom 
  
spoluvlastnícky podiel  1/3 z celku .......................................................... zodpovedajúca výmera 956,666 
m2, 
 
za kúpnu cenu 15 €/m2, 
 
v prospech kupujúceho:    
Mesto Žiar nad Hronom  
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125 
 
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote do 31.01.2019 od účinnosti kúpnej zmluvy.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 1 

Ing. Emil Vozár 

 
proti – 8 

Ing. Mária Biesová Stela Šeševičková 

Bc. Soňa Lukyová  Mgr. Anna Líšková 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Branislav Šťastný 

Mgr. Norbert Nagy Ing. Stella Víťazková 

 
zdržal sa – 5 

PaedDr. Veronika Balážová Ing. Dušan Bosák 

Miloš Slávik Ing. Rastislav Uhrovič 

Peter Sládeček  

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
 

k bodu 11a-4) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- predaj pozemku pre Ing. Miroslava Páleníka, Horná Ždáňa  
- zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Miroslava Páleníka, Horná Ždáňa  
 

 Informáciu podal Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Páleník – pozemky k budove o ktoré má záujem sú definované ako trávnatá plocha, jeho zámerom je 
na nich vybudovať parkovacie miesta k bytovke, ktorej výstavba je taktiež v predmete tohto bodu  
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Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča odpredať pozemok pod stavbou, zatiaľ čo ostatné 
pozemky nie, nakoľko to súvisí so zmenou ÚP (po zmene ÚP je možné sa k druhému odpredaju 
a k výstavbe bytovky vrátiť) 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal.  
 

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. 29 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 36636029-
41/2018, vyhotoveným spoločnosťou Geodetické služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad 
Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 
29.03.2018 pod č. 140/18, a to:  

 diel č. 9 o výmere 133 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 9-530/2, vedenej ako orná pôda 
o celkovej výmere 146 831 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára 
novovytvorenú CKN parcelu č. 710/69 – zastavaná plocha o výmere 133 m2, 

 
za kúpnu cenu 17,75 €/m2, 

 
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva: 
Ing. Miroslav Páleník, rod. Páleník, nar.: xxxxxx 
trvale bytom: Horná Ždaňa 215, 966 04 Horná Ždaňa 
 
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 79/2018, vyhotoveným dňa 
15.04.2018 znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu 17,75 €/m2. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.04.2019  uznesenie stráca platnosť.  

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 
 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 13 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček Stela Šeševičková Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Miloš Slávik Mgr. Anna Líšková  

Ing. Dušan Bosák Mgr. Norbert Nagy Ing. Branislav Šťastný  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 1 

Mgr. Gabriela Hajdoniová 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 30 / 2018 
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Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku – pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, 
okres Žiar nad Hronom, identifikovaných Geometrickým plánom č. 36636029-41/2018, vyhotoveným 
spoločnosťou Geodetické služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, 
úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 29.03.2018 pod č. 140/18, 
a to:  
 
odčlenených z pôvodnej EKN parcely č. 9-530/2, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 146 831 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, a to: 

 diel č. 10 o výmere 151 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 710/70 – zastavaná 
plocha o výmere 151 m2, 

 diel č. 11 o výmere 134 m2, ktorý zároveň vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 710/71 – zastavaná 
plocha o výmere 134 m2, 

 
za kúpnu cenu 21,69 €/m2, 

 
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  
Ing. Miroslav Páleník, rod. Páleník, nar.: xxxxxx 
trvale bytom: Horná Ždaňa 215, 966 04 Horná Ždaňa 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Uvedené pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti stavby - plynovej kotolne (postavenej na časti 
pozemku CKN parcele č. 710/1 a CKN parcele č. 710/22), zapísanej na LV č. 3979 v k.ú. Žiar nad Hronom 
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, ktorý je zároveň aj vlastníkom susediaceho pozemku CKN parcely 
č. 710/21, taktiež zapísaný na liste vlastníctva č. 3979 v k.ú. Žiar nad Hronom.  
 
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 79/2018, vyhotoveným dňa 
15.04.2018 znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu 21,69 €/m2. 
 
(zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou 
všetkých  poslancov) 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
 
za – 3 

Miloš Slávik 

Stela Šeševičková 

Ing. Dušan Bosák 

 
proti – 7 

Ing. Mária Biesová Ing. Stella Víťazková 

Bc. Soňa Lukyová  Ing. Branislav Šťastný 

Mgr. Gabriela Hajdoniová Ing. Emil Vozár 

PaedDr. Veronika Balážová  

 
zdržal sa – 4 

Ing. Rastislav Uhrovič Mgr. Norbert Nagy 

Mgr. Anna Líšková Peter Sládeček 

  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie nebolo prijaté 
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k bodu 11a-5) – bod stiahnutý z dnešného rokovania  
 

k bodu 11a-6) – bod stiahnutý z dnešného rokovania – bude predmetom nasledujúceho MsZ 
 
 
 
 

k bodu 11a-7) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent OEaF 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

- zámer priameho predaja pozemku pre Andreu Gáfrikovú a Mariána Gáfrika, Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Ing. Martin Majerník. Predsedajúci 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. 31 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
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 
a v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku 
novovytvorenej CKN parcely č. 199/3 – zastavaná plocha o výmere 39 m2, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 47110899-65/2018, 
vyhotoveným Geodetické služby M&M, s.r.o., Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica, IČO: 47110899, a to:  

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

 diel č. 2 o výmere 6 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 404/1 o výmere 147 m2, druh 
pozemku – Ostatné plochy, vedenej na LV č. 458 v katastrálnom území Šášovské Podhradie, (ktorý 
spolu s dielom č. 1 vytvára novovytvorenú CKN parcelu č. 199/3 – zastavaná plocha o výmere 
39 m2), 

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, predloženého žiadateľom, ktorý nemôže byť 
v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.  
  
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom znalecký posudok do 
30.09.2018, uznesenie stráca platnosť. 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 

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

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
k bodu 11a-8) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy   
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
Vypracovala: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF  
________________________________________________________________________________________________________ 
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- predaj bytu ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Zdena Doležala a manželku, Žiar nad Hronom  
 

 Informáciu podal Ing. Martin Majerník. Predsedajúci 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. 32 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 3037 a to:  
 
a) trojizbový byt č. 24 na 5. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 33, nachádzajúci 

sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 8406/683947-tin,   
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1299 m2, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 8406/683947-tin  
 
do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov: 
 
za kúpnu cenu 42.480,43 € pre:  
Zdeno Doležal, rod. Doležal, nar.: xxxxxx 
bytom J. Kráľa 1372/33, 965 01 Žiar nad Hronom 
a manželka Andrea Doležalová, rod. Fabová, nar.: xxxxxx 
bytom J. Kráľa 1372/33, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová 
dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty 
budú odpredané do vlastníctva ich nájomcom a to za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
zníženú o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  03.05.2016 do 
28.05.2016. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 

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

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
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 Ing. Martin Majerník na záver informoval, že v bode 9  materiálu je doložená za účelom 
informovania Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže „Poľnohospodárske pozemky“  
 
 
 
k bodu 11b) Schválenie spolufinancovania projektov  
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér 
Vypracoval: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Písomnú informáciu doplnil Ing. Pavel Mužík. Ide o 2 projekty. Prvý „Myslime environmentálne 
a spoločne vyhrajme nad odpadom“ je zameraný na informačné aktivity pre propagáciu triedenia odpadu 
v meste Žiar nad Hronom a druhý „Rekonštrukcia telocviční ZŠ na Ul. Dr. Janského a ZŠ na Ul. 
Jilemnického v Žiari nad Hronom“ je zameraný na rekonštrukciu priestorov v zmysle vyhlásenej výzvy.  
 

Predsedajúci 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. 33 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  

 

 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad 
odpadom“, realizovaného v rámci 28. Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  
o operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 
o prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry  
 

o špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

o kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28 
o žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom 

 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 1 800,00 
eur (ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci) 

 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 

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

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 34 / 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo 
súhlasí  
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So zabezpečením spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocviční Základnej školy na Ul. Dr. 
Janského č. 2 v Žiari nad Hronom a Základnej školy na Ul. Jilemnického č. 2 v Žiari nad Hronom“ z vlastných 
zdrojov mesta Žiar nad Hronom a to vo výške 30 % z požadovanej dotácie od Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  
 
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov: 

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 

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

Ing. Mária Biesová Peter Sládeček 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  

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

 
proti – 0 
zdržal sa – 0  
nehlasoval – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

k bodu 12) Záver 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
poďakoval poslancom za účasť.    
 
Zapísala: L. Zaťková 
 
Pozn:  
Zasadnutie trvalo do 12,00 hod. 
 
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  
zasadnutia (1 CD).  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
 

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

Mgr. Peter Antal                               Ing. Juraj Miškovič 
 primátor mesta                                   prednosta MsÚ 
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          Mgr. Norbert Nagy                                      Mgr. Gabriela Hajdoniová     
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