
  

 

 

 

 Zápis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
 v Žiari nad Hronom  

 
 
 

miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 28. novembra 2013, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       Ing. Emil Vozár 
overovatelia zápisu: Mgr. Martin Sklenka 
   Mgr. Norbert Nagy 
zapisovateľka:  Ivana Hlaváčová  
prítomní:  prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva: 
 
k bodu 1) programu  
 

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol primátor 
mesta (ďalej „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. Konštatoval, ţe je prítomných 14 poslancov (v priebehu 
rokovania sa počet zvýšil na 16). 

 
Program rokovania Mestského zastupiteľstva  

  
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. Správa z vykonanej kontroly HKM 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2014 
5. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

b) Návrh  na IV. Zmenu rozpočtu mesta 
c)  Návrh rozpočtu MsKC na rok 2014 
d) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2014-2016 
e) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2014-2016 
f) Plat primátora 

6. Informácia o projektoch 
7. Správa o sociálnej pomoci a sociálnych sluţbách poskytovaných občanom mesta ZH v roku 

2013 
8. Informácia a vyhodnotenie práce s mládeţou 
9. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky fin. prostriedkov ... 
10.  a) Protest prokurátora – uznesenie MsZ č. 80/2013 

 b) Protest prokurátora – VZN č. 12/2012 o miestnych daniach 
 c) Upozornenie prokurátora – VZN o verejných vodovodoch a kanalizáciách  

11. Správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu mesta ZH 
12. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
13. Interpelácie poslancov 
14. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy 
b) Správa o hospodárení MŠK za rok 2012 

15. Záver 
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová,  Bc. Biela  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Uhrovič,  Ing. Vozár/   

 
 

Dodatočne p. primátor privítal aj p. starostu obce Lutila Jána Pruţinu a riaditeľa IV. ZŠ PaedDr. 
Mariána Majzlíka. 

 



  

 

 

 

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

- pracovné predsedníctvo : Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár  
 

- návrhová komisia : Jozef Tomčáni, MUDr. Richard Rišňovský, Bc. Viera Biela 
 

prítomní –  14 
za –  13  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka,  Ing. Uhrovič,  Ing. Vozár/   
zdržal sa - 1 /MUDr. Rišňovský/ 

 
 Za overovateľov zápisu z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim 
navrhnutí a poslancami schválení Mgr. Martin Sklenka a Mgr. Norbert Nagy. 
 
prítomní –  15 
za –  13  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Tomčáni, Ing. Uhrovič,  Ing. Vozár/   
zdržal sa - 2 /Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka/ 
 
 

Zapisovateľkou bola zvolená Ivana Hlaváčová.  
 

prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič,  Ing. Vozár/   

 
 

k bodu 2) programu  
 

Informáciu o plnení prijatých uznesení podala hlavná kontrolórka mesta, Ing. Eva Vincentová. 
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli vznesené ţiadne 
pripomienky. 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 110/2013 

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

 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   
 
  

k bodu 3) programu  
 
 Správu z vykonanej kontroly predloţila Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta, ktorá 
vykonala kontrolu uznesení MsZ a ich plnenie za rok 2008. Uviedla, ţe bola  upozornená na chyby vo 
svojej  správe. Jednalo sa o to, ţe v zápise uviedla meno Lucie Zaťkovej ako Lucie Zifčákovej (za 
slobodna) a ďalej upozornila na chybu, ţe na prvej strane v odseku 5, kde je písané, ţe „Dňa 19. 
6.2008 bolo zvolané 5. mimoriadne rokovanie MsZ do zasadačky MsKC“, tak toto rokovanie sa konalo 
na Mestskom úrade. Ináč všetky ostatné veci bolo predloţené v písomnej podobe. Predsedajúci 
následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu v ktorej vystúpili: 
 
Mgr. Norbert Nagy – informoval, ţe bol daný podnet na prokuratúru na prešetrenie uznesení z roku 
2008, nakoľko pri náhodnom prezeraní uznesení z 19. júna 2008 zistil chaotický systém zverejňovania 
týchto uznesení v pdf formátoch (z 19. júna našiel zverejnené uznesenie z mimoriadneho MsZ zo 7. 
mája 2008, kde chronologicky nesedeli čísla uznesení). Pri osobnej kontrole upozornil hlavnú 
kontrolórku mesta, ţe v originálnych zväzkoch je nesúlad medzi počtom poslancov, ktorí hlasovali 
a menami, ktoré tam boli uvedené. Konkrétne išlo o uznesenie č. 78/2008. Napriek upozorneniu na  
tieto nezrovnalosti bolo v kontrolnej správe napísané: „výsledky hlasovania sú v súlade s tým, ako sú 



  

 

 

 

uvedené v zápise zo zasadnutia MsZ“. Na výpise uznesenia č. 78/2008 hlasovalo „za“ 13 poslancov, 
ale mená dvoch poslancov nie sú uvedené. Zaujímal sa, na základe čoho hlavná kontrolórka mesta 
prišla k záveru, ţe títo dvaja poslanci hlasovali „za“, pretoţe v originálnom zväzku mená dvoch 
poslancov chýbali a ani zo zvukových záznamov to nebolo úplne jasné. 
 
Ing. Eva Vincentová – pri kontrole hlasovacieho lístku, ktorý bol vytlačený z hlasovacieho zariadenia 
zistila, ţe hlasovanie je v súlade   
 
Mgr. Norbert Nagy - na margo uvedeného povedal: 
„O 5 rokov môţe byť takéto zastupiteľstvo, bude tam iná kontrolórka, iní poslanci, iný primátor, iná 
prednostka a budú sa pýtať, ţe v roku 2013, 28.11. bola nejakými hlasmi poslancov schválená nejaká 
norma, nejaké VZN alebo predaj. Kde je tá záruka, ţe aj vtedy nebude ten zápis, či to bude originál 
zápisnica, výpis uznesenia alebo zápis obsahovať mená poslancov, ktoré nie sú ani v zápisnici dnes 
ani tam neboli . Aby sme sa o 5 rokov nedozvedeli, ţe napr. ja ako poslanec som hlasoval za niečo ... 
Máme tu situáciu, spomeňme si predaj pozemku pre Tatrareal, keď sme chceli poslanci nájsť, ako sa 
hlasovalo, vtedy vlastne vznikol aj tento problém. Ide mi vlastne o to, ja uţ nechcem sa pozerať do 
minulosti, ale do budúcnosti, aby sa niečo takéto nestalo“. 
 
Ing. Eva Vincentová – aby k takýmto chybám nedochádzalo, je potrebné zaviazať mestský úrad, aby 
to zabezpečil po technickej stránke  
 
Mgr. Norbert Nagy – bol prekvapený, ţe zvukové záznamy z mimoriadnych zastupiteľstiev z roku 
2008, ktoré mal k dispozícii, boli len na obyčajných analógových páskach bez očíslovania a neboli 
označené ani dátumami ani názvami, čo by sa do budúcnosti nemalo stávať 
 
Ing. Mariana Páleníková – pre doplnenie dodala: „ Čo sa týka tej technickej stránky a vôbec veci, ktoré 
súvisia so zastupiteľstvom, archivovania materiálov a spracovávania vecí, treba si uvedomiť, ţe 
záznam v podstate je niečo, čo robíme nad rámec pre to, aby zapisovateľka mala podklady čo 
najpresnejšie a vedela čo napresnejšie urobiť zápisnicu. V roku 2008 sme nahrávali na normálne 
analógové pásky,  treba si uvedomiť, ţe aj my v podstate sa vyvíjame aj v tých veciach, ktoré nám 
zákon neukladá, resp. tie, ktoré robíme nad rámec, pretoţe sú nám nápomocné pri našej práci. Dnes 
je situácia uţ iná, dnes sa zálohujú všetky nahrávky, ktoré sú zo zastupiteľstva, zálohujú sa u IT 
technika. Čo sa týka vecí, ktoré súvisia s hlasovaním, resp. ich archivovanie, alebo záruka toho, ţe 
boli urobené správne. Vytláča sa vlastne ten hlasovací lístok tak, ako ho vidíte tu na plátne, tzn. 
súčasťou toho uznesenia, ktoré prijmete je aj tento hlasovací lístok, ktorý sa archivuje. To znamená, 
tam si myslím, ţe je dostatočná záruka na to, aby sme mali podklad k tomu, aby sme videli, ţe to 
hlasovanie prebehlo takto. Chyby, ktoré vznikli, vznikli vlastne pri prepisovaní, pretoţe zapisovateľka 
v tom čase, keď robila zápis zo zastupiteľstva, neskotrolovala, ţe počty ľudí, ktorých tam napísala 
a odpísala z toho hlasovacieho lístku jej nesedia s počtami, ktoré vlastne určil ten hlasovací lístok. 
Neviem, či je to takto dostatočne zrozumiteľné, ale snaţila som sa to vysvetliť čo najpresnejšie“. 
 
Mg. Norbet Nagy –  poznamenal: „Viete, jeden, dva hlasy hore, dole, spomeňme si na začiatku 
volebného obdobia, o jeden jediný hlas prešlo zdvihnutie daní podnikateľom v našom meste. Kaţdý 
jeden hlas je dôleţitý a zásadný, len opakujem, aby sa takáto situácia do budúcnosti nestávala.“ 
 
Mgr. Peter Antal – nepredpokladá, ţe by došlo niekedy k spochybneniu výsledku hlasovania, nakoľko 
za najlepšiu kontrolu povaţuje kontrolu priamo na MsZ poslancami, ktorí môţu v tom čase aktuálne 
zareagovať. Myslí si, ţe momentálne nie je na mieste spochybňovať výsledok hlasovania, lebo 
k chybe môţe dôjsť len pri prepisovaní a predpokladá, ţe v r. 2008 sa to nerobilo akoby on-line 
okamţite po zastupiteľstve 
 
Ing. Eva Vincentová – doplnila, ţe z roku 2008 sú  hlasovania  uţ priloţené k uzneseniam 
 
Ing. Mariana Páleníková – čo sa týka zverejňovania dodala, ţe mestu vyplýva táto povinnosť aţ  od 
roku 2010. Ale mesto spätne zverejňovalo aj tie uznesenia, ktoré sú z roku 2008 , resp. preklápalo do 
pdf súborov tak, ako káţe zákon. 
 
K vzniknutému problému podal ostatným prítomným vysvetlenie Ing. Peter Dubeň v tomto znení:  
„Nikto tu nechce spochybňovať kontrolu kontrolórky mesta, len si treba uvedomiť, ţe všetky uznesenia 
zastupiteľstiev z r. 2008 neboli 5 rokov zverejnené na stránke mesta. Na stránke mesta bolo 



  

 

 

 

zverejnených 6 riadnych zastupiteľstiev a ich výpisy, ktoré si obyvatelia mohli stiahnuť a prečítať. Aţ 
po našom podnete sa doplnili 17.9. t.r. sa začali dopĺňať ostatné 4 mimoriadne zastupiteľstvá, ktoré sa 
konali v r. 2008. A to, čo sa týka tých priloţených hlasovaní, keď sme pozerali tie zväzky, tak neboli 
tam všetky priloţené.Takţe celý problém vznikol v tomto, ţe aţ všetky úplnosti výpisov z uznesení 
z MsZ sa dopĺňali aţ v tomto roku, čiţe 5 rokov na to nikto neprišiel, 5 rokov to nebolo kontrolované.“ 
  
Ing. Eva Vincentová – upresnila, ţe neboli priloţené len tie hlasovania, ktoré sa konali na mestskom 
úrade, pretoţe tam nie je hlasovacie zariadenie. Všetky ostatné hlasovania, ktoré sa konali v MsKC sú 
priloţené  
 
Mgr. Peter Antal – určite nebol zámer nezverejniť predmetné uznesenia. Na základe vzniknutej 
situácie do nich nahliadol a nevidí dôvod, prečo by ich chcel niekto schválne skrývať. Osobne si myslí, 
ţe sa ešte môţu nejaké chyby objaviť a nevie dať odpoveď, či všetky roky sú úplne v poriadku. 
 
Ing. Mariana Páleníková – opäť zdôraznila, ţe povinnosť mesta zverejňovať uznesenia je len od roku 
2010. Treba si uvedomiť, ţe keby tam aj nebolo zverejnené ţiadne uznesenie z toho obdobia, mesto 
neporušilo zákon. Ak náhodou niečo z konania zastupiteľstiev chýba, tak mohlo by to byť len na 
internete, pretoţe materiály z MsZ sú archivované. 
 
Mgr. Norbert Nagy – dodal: „Naozaj nemám ambíciu sa hrabať v minulosti, len stále ide o to, keď raz 
bude potrebné, ako sme si chceli pozrieť hlasovania ohľadne Tatrarealu predaja toho pozemku alebo 
Technických sluţieb, čo bolo v auguste 2008, naozaj 5 rokov to nebolo zavesené na stránke mesta 
a keď sme si to išli pozrieť, tak v zápisniciach neboli priloţené hlasovania. Mňa napr. zaujíma jedna 
vec, na MsÚ sa nezachovalo uznesenie o odpredaji bytov v B1 v rokoch 98,99,2000 a viete, teraz sme 
tu párkrát riešili napr. túto záleţitosť, a teraz si predstavte, my sa nebavíme o tom, čo bolo v 18, 19 
storočí, ale v roku 2000 musela fungovať archivácia uznesení MsZ a napríklad uznesenie o odpredaji 
bytov viac ako päť desiatok bytov sa vôbec nezachovalo. Toto sú otázky do budúcnosti, aby sa niečo 
takéto uţ neopakovalo, keď tu my raz nebudeme.“ 
 
Mgr. Mariana Páleníková – na objasnenie situácie povedala: „Internet je niečo úplne iné ako sú 
oficiálne materiály, ktoré sú archivované. Ja v r. 98 som nebola na MsÚ, ale ja len viem, ţe v čase, 
keď sme my prišli na MsÚ v r. 2003 bola kompetencia mestskej rady na to, aby odpredávala byty 
v B1. Takto to mala mestská rada delegované od mestského zastupiteľstva. Ja sa teraz len 
domnievam, ţe nemohlo byť preto prijaté uznesenie MsZ ohľadne odpredaja týchto bytov , pretoţe 
v tom čase o tom rozhodovala mestská rada.“ 
 
Mgr. Peter Antal – nevie dať jednoznačnú odpoveď, či odpredaj bytov išiel cez mestské zastupiteľstvo. 
Ale ak by niekto spochybňoval platnosť týchto prevodov, určite by sa k tomu dopátrať dalo, pretoţe 
v tomto prípade to musí ísť aj cez kataster 
 
Ing. Mária Biesová – zaujímala sa, koľko rokov sa archivujú materiály z mestského zastupiteľstva 
v písomnej podobe a poprosila o prípravu materiálu v písomnej forme v zmysle registratúrneho 
poriadku 
 
Ing. Mariana Páleníková – archivácia všetkých materiálov, ktoré prechádzajú cez podateľňu MsÚ 
určuje zákon. MsÚ má schválený registratúrny poriadok, ktorý je schválený okresným archívom 
v Kremnici a tieto ukladacie lehoty sú v podstate v súlade so zákonom 
 
Mgr. Norbert Nagy – pripomenul pani prednostke, ţe 13.9.2013 mu k odpredaju bytov B1 napísala: 
„Rozhodnutie mesta Ţiar nad Hronom pravdepodobne na základe uznesenia MsZ, ktoré sa však ţiaľ 
nezachovalo bol odpredaj bytov v B1“ 
 
Po ukončení diskusie prebehlo hlasovanie o tomto bode programu. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 111/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 

  
Správu z vykonanej kontroly HKM.  
 
prítomní –  16 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová,  Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, 
MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/ 

 
 
k bodu 4) programu  
 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2014 vypracovala a poslancov s ním oboznámila 
Ing. Eva Vincentová. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli 
vznesené ţiadne pripomienky. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 112/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 

  
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2014. 
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 5a) programu  
 

Informáciu o plnení rozpočtu mesta podal  Ing. Juraj Gallo, vedúci odboru ekonomiky 
a financovania. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojili: 

 
Ing. Mária Biesová – zaujímala sa, prečo je kapitola „Intenzifikácia separovaného zberu“ čerpaná len 
na 34 %  
 
Reakcia: Ing. Juraj Gallo 
 
Mgr. Norbert Nagy – kritizoval nevyčerpanie financií v kapitole Intenzifikácia separovaného zberu, 
ktoré mohli byť zapracované pri tvorbe rozpočtu v iných kapitolách (chodníky, psie útulky, šport, 
kultúra ...)  
 
Reakcie: Ing. Juraj Gallo, Mgr. Peter Antal, MUDr. Richard Rišňovský (nakoľko sa jedná o kapitálové 
výdavky, upozornil na to, ţe financie sa nemôţu presunúť na ľubovoľné veci) , Mgr. Norbert Nagy (či 
je teoretická moţnosť presunutia nevyčerpaných prostriedkov napr. na rekonštrukciu škôlky), Ing. Emil 
Vozár (poukázal na dostatočné venovanie sa rozpočtu pri jeho príprave a nepovaţuje za vhodné 
zasahovať do neho jednotlivo, ale spoločne), Ing. Peter Dubeň (či je prakticky moţné určitú časť 
z nevyčerpaných prostriedkov presunúť na Kalendár športových podujatí v r. 2014 a uvítal by, keby po 
schválení rozpočtu sa v decembri alebo v januári opäť stretli a niektoré návrhy v rozpočte prehodnotili) 
 
PaedDr. Veronika Baláţová – informovala sa na poloţku „Príleţitostné trhy“ 
 
Reakcia: Ing. Juraj Gallo 
 



  

 

 

 

Ing. Peter Dubeň – poukázal na to, ţe mesto na konci roka vykazuje prebytok finančných 
prostriedkov,pričom počas roka mesto údajne nemá na rekonštrukcie ihrísk, opravy chodníkov... 
 
Reakcia: Ing. Juraj Gallo, Mgr. Peter Antal 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 113/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 

 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2013 
 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, 
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 5b) programu  

 
 O návrhu na IV. zmenu rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom podal informáciu Ing. Juraj Gallo, 
vedúci odboru ekonomiky a financií. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. 
K bodu neboli vznesené ţiadne pripomienky. 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 114/2013 
 

Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 

 
IV. zmenu rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom v zmysle predloţeného návrhu. 
 
prítomní –  16 
za –  16  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 5c) programu 
 

V tomto bode programu vystúpila PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., ktorá podala bliţšiu 
informáciu k návrhu viacročného rozpočtu MsKC. Do diskusie otvorenej primátorom mesta sa zapojili: 

 
Ing. Mária Biesová – navrhla prehodnotiť, či by nové kreslá do sály v Dome kultúry neboli lacnejšie 
ako čalúnenie starých kresiel 
  
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
Ing. Stella Víťazková – zaujímala sa o  presnejšie informácie ohľadom kina a zbierky na plátno, 
ocenila , ţe kino bude premietať aj v piatok 
 
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
Mgr. Norbert Nagy – informoval sa, či suma 368.100 € bude MsKC stačiť na rok 2014, nakoľko 
postrehol, ţe 8.11.2013 bola z rozpočtu mesta zaplatená čiastka 5000 € na zabezpečenie 
dvojdňového festivalu Tolerancie a šťastia a zaujímal sa, či sú to financie mimo rozpočtu alebo to 
súvisí s rozpočtom mesta 
 
Reakcia: Ing. Mariana Páleníková, Ing. Peter Dubeň (či MsKC ţiada navýšenie rozpočtu na rok 2014) 
 



  

 

 

 

Mgr. Monika Baláţová – zaujímala sa o miestnu kultúru, hlavne kto aktualizuje databázu umelcov 
pôsobiacich v meste a v blízkom okolí 
 
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
Jozef Tomčáni – dotazoval sa, prečo ozvučenie pri odhalení Š. Pártošovej zabezpečovala obec Lovča  
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Bc. Martin Baláţ, Ing. Rastislav Uhrovič (organizátor si sám určuje, s kým 
bude spolupracovať), PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
Ing. Rastislav Uhrovič 
– či sa do budúcna plánuje v rámci nejakého samostatného archeologického výskumu obohatiť aj 
našu expozíciu, 
-  či mesto neuvaţuje o vydaní vedeckej publikácie (história mesta) a zároveň dal typ na získanie 
financií pre tento projekt od Ministerstva kultúry, ktoré v súčasnosti poskytuje dotácie na takéto 
publikácie   
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
PaedDr. Veronika Baláţová – poţiadala o vysvetlenie poloţky „zdravotné sluţby“ (či je objednávaná 
na podujatia) a potešilo ju, ţe na nákup kníh do kniţnice je vyčlenených  aţ 4.000 € 
 
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., Ing. Stella Víťazková (suma vyčlenená na nákup kníh je 
v norme)  
 
Mgr. Andrej Jánoška – zaujímal, ako funguje reţim v galérii, či pri ohlásených návštevách je 
zabezpečený pracovník a dal na zváţenie signalizačné zariadenie alebo kameru do galérie 
 
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
 
Mgr. Katarína Dekýšová – či sa vyberá vstupné na akciu Športovec roka 
 
Reakcie: Mgr. Peter Antal, PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., Ing. Stella Víťazková (zabezpečenie 
kvalitného moderátora), Mgr. Norbert Nagy (na základe doterajších skúseností s preberaním ocenenia 
navrhol, aby ich nepreberal len prezident klubu, ale na pódium boli pozvaní všetci športovci vrátane 
trénerov), Ing. Emil Vozár (návrhy na ocenenie dávať v termíne-31.12.2013), Ing. Stella Víťazková 
(navrhla, aby boli vypracované rovnaké pravidlá oceňovania športovcov a aby Komisia športu 
prehodnotila jednotlivé návrhy na ocenenie), Ing. Peter Dubeň (súhlasí s návrhom p. Víťazkovej) 
 
PaedDr. Veronika Baláţová – vyslovila poďakovanie MsKC najmä p. riaditeľke Pribilincovej a p. 
Hlôškovej za vysoko profesionálnu prípravu posedenia pri príleţitosti 60. výročia zaloţenia ZPOZ  
 
Ing. Peter Dubeň - či cez zimné prázdniny bude MsKC robiť akcie pre deti 
 
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 115/2013 
 

Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 

 
Návrh viacročného rozpočtu MsKC 

 
prítomní –  16 
za –  16  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 

 
 



  

 

 

 

k bodu 5d) programu 
 

K návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2014-2016 podala stanovisko Ing. Eva 
Vincentová, hlavný kontrolór mesta. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. 
K bodu neboli vznesené ţiadne pripomienky. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 116/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 

  
Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na  roky 2014 aţ 2016. 
 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová,  MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   
 
 

k bodu 5e) programu  
 

V tomto bode programu vystúpil Ing. Juraj Gallo, vedúci odboru ekonomiky a financií, ktorý 
podrobne oboznámil prítomných s návrhom viacročného rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016. 
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok.  V diskusii vystúpili: 
 
Mgr. Norbert Nagy – napriek tomu, ţe vidí určité riziko v rozpočte, bude hlasovať za jeho prijatie a 
poţiadal bliţšie informácie ohľadom športovej haly, nakoľko nie je zahrnutá v návrhu rozpočtu 
 
Ing. Mária Biesová – informovala sa na poloţku „dane z majetku“- či v predpokladaných príjmoch na 
rok 2014 sa uţ odráţa aj zmena VZN o daniach 
 
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Ing. Juraj Gallo 

  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 117/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
návrh rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom na rok 2014 v celkovej sume 11 728 200 Eur, tak na strane 
príjmov ako aj výdavkov. 
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 118/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
návrh viacročného rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom na roky 2015 a 2016. 
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
 
 



  

 

 

 

k bodu 5f) programu  
 
 V tomto bode programu vystúpil Ing. Juraj Gallo, ktorý predloţil návrh na schválenie platu 
primátora, nakoľko v zmysle zákona je mestské zastupiteľstvo povinné raz ročne plat primátora 
prerokovať. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli vznesené 
pripomienky. 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 119/2013 
 

Mestské zastupiteľstvo 
a) prerokovalo 
plat primátora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
 
b) schvaľuje 
plat primátora v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,53 – 6. platová skupina s tým, 
ţe takto vypočítaný plat sa zaokrúhli na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca 
v národnom hospodárstve v SR bola v roku 2012 podľa oznámenia Štatistického úradu SR vo výške 
805,00 Eur. Na základe uvedeného plat primátora mesta je 2 037,00 Eur. 
Takto určený plat primátora mesta sa zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
o 66,5 % s tým, ţe takto vypočítaný plat sa zaokrúhli na celé euro nahor. Mesačný plat primátora 
mesta spolu predstavuje čiastku 3 392,00 Eur. 
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 

k bodu 6) programu  
 
 O jednotlivých projektoch podal podrobnú informáciu vedúci odboru riadenia projektov Ing. 
Pavel Muţík. V diskusii otvorenej primátorom mesta vystúpili: 
 
Ing. Peter Dubeň – informoval sa, či uţ so spomínanou firmou ohľadom „Centra zhodnocovania 
odpadov“ je uţ  právne všetko v poriadku a či sa projekt v termíne stihne realizovať 
 
Mgr. Martin Sklenka – či pri projekte CZO je spolufinancovanie mesta 99.000 €, nakoľko sa mu zdá 
nízke 
 
PaedDr. Veronika Baláţová – pozitívne hodnotila projekt „Učme sa aj vo vyššom veku“, pochválila 
jeho autorov a informovala sa , aký je záujem seniorov o tento projekt  
 
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Ing. Pavel Muţík 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 120/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o projektoch. 
  
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 



  

 

 

 

k bodu 7) programu  
 

Písomne predloţenú správu o sociálnej pomoci a sociálnych sluţbách poskytovaných 
občanom nášho mesta predniesla Ing. Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa. 
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Diskutovali: 

 
Ing. Mária Biesová – pochválila predloţený materiál a zaujímala sa, či zvýšenie poplatku za detské 
jasle ovplyvnilo záujem o detské jasle a kde vykonávajú svoju činnosť TSP po 30.6.2013 
 
Mgr. Martin Sklenka – informoval sa, či pridelená suma 10.000 € namiesto poţadovaných 29.000 eur 
ovplyvnila rozsah projektu „Toleranciou ku šťastiu“ 
 
Ing. Stella Víťazková – zaujímala sa, či sa posudzujú len novoprijatí klienti na poskytovanie 
opatrovateľskej sluţby, alebo kaţdoročne všetci klienti 
 
Bc. Viera Biela – informovala sa o výšku platby v detských jasliach v prípade dlhodobej choroby 
dieťaťa 
 
 Reakcia: Ing. Monika Minárová 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 121/2013 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 

 
Správu o sociálnej pomoci a sociálnych sluţbách poskytovaných občanom mesta Ţiar nad Hronom 
v roku 2013 
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 8) programu  
 
 Informáciu a vyhodnotenie práce s mládeţou pripravila koordinátorka práce s mládeţou Mgr. 
Dominika Švecová. V diskusii, otvorenej primátorom  mesta vystúpili: 
 
Ing. Mária Biesová – informovala sa, či chyby v broţúrke „My Ţiarčania - prírodné krásy“ sa dajú 
odstrániť alebo sa broţúrka stiahne 
 
Ing. Stella Víťazková – poţiadala o vysvetlenie počtu návštevníkov mestskej obývačky 
 
 Reakcia: Mgr. Dominika Švecová 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 122/2013 
 

Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informačnú správu o činnosti koordinátorky práce s mládeţou   
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   
 
 
 
 



  

 

 

 

k bodu 9) programu  
 
 O zmene a doplnení VZN č. 3/2013 podala stručnú informáciu Mgr. Adriana Giláňová, odbor 
školstva a športu. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpila 
Mgr. Katarína Dekýšová, ktorá vyslovila poďakovanie a spokojnosť s fungovaním školstva v našom 
meste.  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 123/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 
prevádzku a mzdy   na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  
zriadených na území mesta Ţiar nad Hronom . 
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 10a) programu  
 
 V tomto bode programu vystúpil primátor mesta Mgr. Peter Antal, ktorý informoval prítomných 
o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 80/2013, v ktorom MsZ nesúhlasilo s predloţenou 
ţiadosťou o zmenu staby pred dokončením Shopping Parku. Následne predsedajúci otvoril diskusiu, 
v ktorej vystúpili: 
 
MUDr. Richard Rišňovský – nesúhlasí s návrhom prokuratúry zrušiť toto uznesenie, nakoľko 
prokuratúra poslancom berie právo na vyjadrenie sa k základným veciam, ktoré sa týkajú mesta. Myslí 
si, ţe uznesením nezasiahli do konania stavebného úradu, len vyjadrili svoje stanovisko k predmetnej 
stavbe 
 
Bc. Viera Biela – súhlasí s názorom p. Rišňovského  
 
Mgr. Norbert Nagy - vyslovil súhlasné stanovisko k názoru  p.poslanca Rišňovského a poţiadal 
vedenie mesta, aby hľadalo riešenie, ktoré by umoţnilo deťom zo sídliska Pod Vršky bezpečný 
prechod do školy, pretoţe na ceste musia prejsť cez 3 prechody (dva svetelné a jeden zvlášť 
nebezpečný – od autobusovej zastávky k škole), čím je ohrozená ich bezpečnosť 
 
PaedDr. Veronika Baláţová – súhlasila s predrečníkmi a upozornila, ţe poslanci odsúhlasili predaj na 
základe vizualizácie stavby, ktorú im predloţil investor. Zároveň vyslovila nespokojnosť, ţe  teraz 
z vlastného rozhodnutia investor zmenil pôvodnú vizualizáciu stavby. Preto poslanci na podnet 
občanov mesta uznesením dali najavo, ţe nesúhlasia s touto zmenou a ţe na dnešnom zasadnutí                  
na základe protestu prokurátora ho majú zrušiť.      
 
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Dagmar Szarvasová, Ing. Peter Dubeň (zdôraznil, ţe väčšina stavieb, pod 
ktoré poslanci odsúhlasi predaj mestského pozemku neplní pôvodný účel, a preto na základe 
negatívnych skúseností apeloval na poslancov, aby do budúcna dobre zváţili predaj mestského 
pozemku), Ing. Stella Víťazková (či hrozí mestu nejaká pokuta v prípade nezrušenia pôvodného 
uznesenia), JUDr. Miroslava Hudecová (navrhla preformulovať uznesenie v tom zmysle, aby 
neobsahovalo slovo ţiadosť, ale bol v ňou vyjadrený nesúhlas so zmenou stavby), MUDr. Richard 
Rišňovský (myslí si, ţe ak prokurátorka dá uznesenie na súd, tak ten môţe maximálne zrušiť 
uznesenie a mestu nehrozí nijaká pokuta, jedine súdne výdavky. Podľa jeho názoru prokurátorka 
nepodá ţiadosť na súd, lebo uznesenie nemá ţiadne právne dôsledky) 
 
 
 



  

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 124/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 

zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom č. 80/2013 zo dňa 16.07.2013.  

 
prítomní –  13 
za - 4 /Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Ing. Víťazková/ 
proti –  7  /Mgr. Baláţová,  Bc. Biela,  Ing. Biesová,  Ing. Dubeň,  MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka, Ing. Vozár/   
zdržal sa - 2 /Ing. Bosák, Mgr. Nagy/ 

 
 
k bodu 10b) programu  
 
 O proteste prokurátora proti VZN č. 12/2013 o miestnych daniach podal informáciu Ing. Martin 
Majerník, odbor ekonomiky a financií.  Podrobne vysvetlil predloţený protest a nakoľko ani 
Ministerstvo financií ako nadriadený orgán mesta, nevie k predloţenému problému zaujať 
jednoznačné stanovisko, navrhol nevyhovieť tomuto protestu. Následne primátor mesta doplnil, ţe 
nakoľko nie je jednotný výklad zákona o miestnych daniach, bol novelizovaný a nadobudne účinnosť k 
1.12.2013, preto k uvedenej problematike bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo. Do rozpravy, 
otvorenej primátorom mesta sa zapojili:  
 
MUDr. Richard Rišňovský – v akom zmysle rozhodli poslanci NR SR a či v tejto veci uţ prebieha 
súdne konanie 
 
Ing. Mária Biesová – aký dopad bude mať nevyhovenie protestu prokurátora v prípade, ţe to podá na 
súd 
 
MUDr. Richard Rišňovský – čo sa stane v prípade, ak sa vyhovie protestu prokurátora 
 
Reakcie: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Dubeň (aký dopad bude mať novela 
zákona o daniach na VZN a na dane FO,PO a podnikateľov) 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 125/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
nevyhovuje  
 
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Ţiar nad Hronom č. 12/2012 
o miestnych daniach 
 
prítomní –  15 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová,  Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, 
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   
zdržal sa - 1 /Ing. Dubeň/ 

 
 
k bodu 10c) programu  
 
 Vedúci odboru ţivotného prostredia Ing. Ján Vinarčík informoval prítomných o upozornení 
prokurátora na porušenie Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pretoţe mesto 
doteraz nevydalo príslušné VZN. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. 
K bodu neboli vznesené ţiadne pripomienky. 
 
 
 
 



  

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 126/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a)  berie na vedomie upozornenie prokurátora 
b)  ukladá prednostke Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie  návrhu, VZN o spôsobe   
     náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní    
     obsahu ţúmp" a jeho predloţenie na najbliţšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová,  Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, 
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 11) programu  
 
 Informáciu k predloţenej správe o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu 
mesta Ţiar nad Hronom podala Ing. Blaţena Kollárová, odbor riadenia projektov. Do diskusie, 
otvorenej primátorom mesta sa zapojili: 
 
Ing. Mária Biesová – informovala sa, v akom štádiu sú stavby „Malá vodná elektráreň“ a „Bioplynová 
stanica“, ktorých sa týkali zmeny a doplnky územného plánu č. 2 a č.4 a či mali tieto zmeny význam 
 
MUDr. Richard Rišňovský – v súvislosti s pripomienkou ObÚ ohľadom vyznačenia záplavových zón do 
územnoplánovacej dokumentácie sa zaujímal, či správca toku podal relevantné informácie o vyuţití 
tohto územia 
 
 Reakcie: Ing. Blaţena Kollárová, Dagmar Szarvasová 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 127/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie 
 
Správu o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu mesta Ţiar nad Hronom. 
 
Mestské zastupiteľstvo 
b) schvaľuje 

Závery z preskúmania aktuálnosti Územného plánu mesta Ţiar nad Hronom v roku 2013, v zmysle 
ktorých nie je potrebné  obstarať zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie.   
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová,  Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
k bodu 12) programu 
 
 Písomne predloţený materiál o VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Ţiar nad Hronom stručne doplnil Ing. Pavel Muţík, vedúci odboru riadenia projektov. Následne 
primátor mesta otvoril diskusii k tomuto bodu programu. Diskutovali: 
 
Ing. Mária Biesová – ako predsedníčka Komisie pre dotácie z rozpočtu mesta doporučuje toto VZN 
schváliť 
 
MUDr. Richard Rišňovský – poţiadal o vysvetlenie § 7 a na základe nejasností ohľadom zmluvnej 
pokuty dal návrh na jeho doplnenie v odseku 1, kde za slová „vo výške 0,1 % z poskytnutej dotácie“ 
navrhol vloţiť slovo „mesačne“. Následne prebehlo hlasovanie o celom návrhu uznesenia. 
 
Reakcia: Ing. Emil Vozár, JUDr. Miroslava Hudecová, Ing. Mariana Páleníková 



  

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 128/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
VZN o podmienkach poskytovania  dotácií z rozpočtu  mesta Ţiar nad Hronom s doplnením § 7 odsek 
(1), kde za slová „0,1 % z poskytnutej dotácie“ sa vkladá slovo „mesačne“   
 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová,  Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni,  Ing. Víťazková, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 13) programu Interpelácie 
 
Mgr. Andrej Jánoška – na podnet obyvateľov obvodu Šášovské Podhradie poţiadal o demontáţ časti 
starého nefunkčného mestského rozhlasu v hornej časti obce a o odpratanie ekologicky škodlivého 
objektu (cisterna) nachádzajúceho sa v časti obce tzv.  Včelín.  Ďalej tlmočil pripomienky občanov na 
nehospodárny reţim verejného osvetlenia a pozval prítomných poslancov na verejné stretnutie 
s obyvateľmi tejto obce, ktoré sa koná v piatok 29.11. o 17.00 hod. 
 
Reakcia: Ing. Mariana Páleníková 
 
Mgr. Martin Sklenka – na základe informácie z tlače o predaji cukrárne Evelyn, sa zaujímal, či nový 
vlastník prevezme všetky záväzky, ktoré mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo súčasnému 
prevádzkovateľovi a poţiadal o doloţenie skenov z hlasovania poslancov k zápisnici za zasadnutia 
MsZ. Zároveň sa informoval, či sa právne oddelenie mesta zaoberalo podnetom p. Čakloša ohľadom 
zákonnosti postupu mesta pri prevádzkovaní pohrebísk 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Dubeň (k výpisu uznesení z MsZ ţiadal doplniť aj hlasovanie 
poslancov), Ing. Mariana Páleníková 
 
PaedDr. Veronika Baláţová – tlmočila poţiadavku majiteľov obchodu Hamai o osadenie 
kameninového smetného koša pred ich prevádzku, upozornila na preplnené malé odpadkové koše v 
meste a poţiadala o ich častejší odvoz. Dala na zváţanie, či by bolo moţné odstrániť autobusovú 
búdku na Chrástekovej ulici oproti Jadranom, nakoľko ju celý deň „obývajú“ občania bývajúci 
v Jadranoch a zároveň poprosila mestskú políciu o častejšie monitorovanie tejto lokality. Ďalej 
poukázala na chodník, ktorý vedie od Sociálne poisťovne k NsP, pretoţe od autobusovej zastávky 
smerom k NsP nemá pokračovanie a bolo by vhodné ho dokončiť. Na záver poprosila o spätnú väzbu 
na zrealizované interpelácie poslancov.  
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Mgr. Katarína Dekýšová – poprosila vedenie mesta, aby trasa linky MHD, ktorá premáva na cintorín 
bola rozšírená o ulice: Partizánska, Jesenského a ulicu A. Hlinku. Ďalej poţiadala o stretnutie 
poslancov s prevádzkovateľom cintorínskych sluţieb, nakoľko sa mnoţia sťaţnosti ohľadom Domu 
smútku. V mene všetkých dôchodcov vyslovila poďakovanie vedeniu mesta za to, ţe im bol umoţnený 
prístup na plaváreň a v mene vedenia „Dvojky“ pozvala všetkých poslancov na oslavy k 50. výročiu 
zaloţenia školy, ktoré sa budú konať 3.12. o 16.00 hod.v MsKC v Ţiari nad Hronom 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Ing. Stella Víťazková – poţiadala o opravu poškodeného zábradlia na sídlisku Pod Vršky,v rámci 
záručnej doby po rozkopávkach ţiadala opraviť jamy na chodníkoch smerom od Prioru na sídlisko Pod 
Vršky a na Ulici J. Kráľa 13-23, o kontrolu osvetlenia vo vnútroblokovom priestore domu, ktorý sa 
momentálne rekonštruuje (Ulice Pod Donátom a J. Kráľa) a tieţ poukázala na neporiadok na cintoríne 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Andrej Jánoška (chýba orientačná tabuľa na cintorín), Jozef Tomčáni 
(tieţ poţiadal o stretnutie s prevádzkovateľom cintorínskych sluţieb) 



  

 

 

 

Mgr. Norbert Nagy – zaujímal sa, či bude zrealizovaná technická úprava dvoch stojísk na KO na 
sídlisku Pod Vršky, ktoré sú doposiaľ neupravené a poprosil zapisovateľku, aby v bode 3 bola 
podrobné zachytená celá diskusia podľa zvukového záznamu 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Ing. Emil Vozár – informoval sa, v akom stave je riešenie problému s domom p. Kaliaka a aký je 
momentálny stav projektu „Centrum zhodnocovania odpadov“ 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Ing. Peter Dubeň  
-  opätovne sa zaujímal, či chodník vo vnútroblokovom priestore od bývalej predajne „zelovocu“    
   na Jiráskovej ulici smerom na trţnicu je uţ v riešení alebo sa plánuje s jeho opravou na budúci rok. 
Ďalej poţiadal: 
-  o vyznačenie parkovacích miest pri bývalej predajni „zelovocu“ na Jiráskovej ulici 
-  o odstránenie ţelezobetónového stĺpa vo vnútroblokovom priestore za bývalou predajňou „Ryba“ 
-  o prešetrenie stavu chodníkov od reštaurácie Luna k prechodu pre chodcov k Tescu a pred    
   reštauráciou Tulipán, nakoľko v daţdivom počasí tieto chodníky nie sú prechodné pre veľké  
   mnoţstvo vody 
-  zakomponovať do plánu opráv na rok 2014 rekonštrukciu schodov smerujúcich na Pod Vršky popri       
   Dome sluţieb a v podchode, na ktorom sú porozbíjané aj sklá  
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Mgr. Monika Kopčová – poţiadala o odstránenie naplnených plastových vriec pri ihrisku Guliver 
a poprosila o zasielanie informácií (mailom) ohľadom pozvánok pre poslancov, ktoré sú doručované 
do skriniek na MsÚ od iných organizácií 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Andrej Jánoška, Ing. Stella Víťazková 
 
Mgr. Monika Baláţová – zaujímala sa, v akom štádiu je nový kamerový systém 
 
Reakcia: Ing. Pavel Muţík 
 
Ing. Mária Biesová 
– informovala sa, v akom štádiu je plánovaná výstavba športovej haly na  pozemku medzi plavárňou    
   a internátom 
- poţiadala mestskú políciu o častejšie kontroly na Ul. Hutníkov, najmä v časti pod Hvezdárňou,  
  nakoľko tam občania poţívajú alkoholické nápoje (údajne aj mladiství) a nechávajú za sebou  
  neporiadok  
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
 

k bodu 14) programu Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 
 
 V tomto bode programu vystúpil p. Milan Husár, ktorý navrhol: 
 
- chodník, ktorý vedie od Prioru k I. ZŠ dať do pôvodného stavu 
- dokončiť nedostavanú budovu v areáli Nemocnice s poliklinikou 
- zefektívniť prácu mestskej polície (slabé pešie hliadky) 
- viac si všímať bezpečnosť cestnej premávky najmä na Handlovskej ceste 
- väčšiu pozornosť venovať ľudom v Domove dôchodcom a nie útulkom pre psov 
- viac si všímať neporiadok v okolí stojísk na KO 
- viac pozornosti venovať označeniu prechodov pre chodcov zvislým dopravným značením 
 
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár, Róbert Šiška, Mgr. Monika Baláţová 
 



  

 

 

 

Ďalej v tomto bode programu vystúpil starosta obce Lutila Ján Pruţina, ktorý poprosil poslancov, či by 
nedali súhlas kontrolórke mesta na legálne vykonávanie kontrolnej činnosti aj v obci Lutila. 
 
 
k bodu 14a) programu 
 

K jednotlivým bodom podala informáciu Ing. Miroslava Paulíková, vedúca odboru správy 
majetku mesta. 

 
14a - 1/ Odpredaj pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 274 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 129/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 1136, a to: 

 CKN parcely č. 69/14 -  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1524 m
2
,  

 

podľa zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku 

vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 274, zapísanom na LV č. 1395 pre katastrálne 

územie Ţiar nad Hronom, postavenom na pozemku CKN parcela č. 69/14, na Ul. Hviezdoslavova 

v Ţiari nad Hronom,  a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom dome (kupujúcich): 

 

1) Windisch Ivan, rod. Windisch, nar.  xxxxxx a manţ. Nadeţda Windischová, rod. Mjartanová, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/1-113, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

2) Pivarči Jaroslav, rod. Pivarči, nar. xxxxxx, Ul. Generála Svobodu 1998/58, 960 01 Zvolen – 

Môťová, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 60,22 €, 

3) Ivan Jozef, rod. Ivan, nar. xxxxxx a manţ. Oľga Ivanová, rod. Mičincová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/1-115, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

4) Mjartan Ivan, rod. Mjartan, nar. xxxxxx a manţ. Marta Mjartanová, rod. Koníková, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/1-116, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

5) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

6) Rapčan Vladimír, rod. Rapčan, Ing., nar. xxxxxx a manţ. Ľubomíra Rapčanová, rod. Bagová, Ing., 

nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 1/118, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

7) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

8) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

9) Lach Miroslav, rod. Lach, nar. xxxxxx a manţ. Monika Lachová, rod. Bothová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/1-121, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €,  



  

 

 

 

10) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

11) Hlaváčiková Iveta, rod. Magulová, nar. xxxxxx a manţ. Vladimír Hlaváčik, rod. Hlaváčik, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/1-123, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

12) Šemetková Adriana, rod. Ondrušíková, nar. xxxxxx, Ul.Jiráskova 402/2-1, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva , za kúpnu cenu 1,20€, 

13) Daridová Mariana, rod. Čiţmárová, nar. xxxxxx, Kráľová Podháj 5851/6, 974 05 Banská Bystrica, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za 

kúpnu cenu 60,22€, 

14) Beňo Ľubomír, rod. Beňo, nar. xxxxxx a manţ. Mária Beňová, rod. Kapustová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/1-126, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €,  

15) Soukupová Zdenka, rod. Rovnerová, MVDr., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/11-43, 965 01 

Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

16) Buček Miroslav, rod.Buček, Ing., nar. xxxxxx a manţ. Mária Bučeková, rod. Haladová, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 11/44, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

17) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

18) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

19) Binderová Renáta, rod. Binderová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/11-47, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

20) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

21) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

22) Guličková Iveta, rod. Andreánska, nar. xxxxxx,  Ul. Hviezdoslavova 274/11-50, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

23) Rausová Michaela, rod.Sirágiová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/11, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

24) Jaďuď Ján, rod. Jaďuď, nar. xxxxxx a manţ. Viera Jaďuďová, rod. Benčoková, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/11-52, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

25) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

26) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 



  

 

 

 

27) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

28) Mikulčík Juraj, rod. Mikulčík, nar. xxxxxx a manţ. Anna Mikulčíková, rod. Kubíková, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/11, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

29) Kabina Jozef, rod. Kabina, nar. xxxxxx a manţ. Viera Kabinová, rod. Čierťaská, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/13-29, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €,  

30) Tatárová Anna, rod. Koklesová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-30, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

31) Graus Miroslav, rod. Graus, nar. xxxxxx a manţ. Daniela Grausová, rod. Šipikalová, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/13-31, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

32) Janek Jozef, rod. Janek, nar. xxxxxx a manţ. Jana Janeková, rod. Vallová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/13-32, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

33) Jáger Ján, rod. Jáger, nar. xxxxxx a manţ. Dana Jágerová, rod. Gašparičová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/13-33, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

34) Mikulková Renáta, rod. Haládeková, nar. xxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/1-34, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

35) Dobiasová Jana, rod. Páchniková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-35, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

36) Šimonová Beata, rod. Horváthová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-36, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

37) Ivanič Anton, rod. Ivanič, nar. xxxxxx a manţ. Iveta Ivaničová, rod. Pilniková, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/13-37, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM , za kúpnu cenu 1,20 €, 

38) Miklík Ivan, rod. Miklík, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-38, 965 01 Ţiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 6,048 m
2
) do podielového spoluvlastníctva 

1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 , za kúpnu cenu 0,60 €, 

39) Kosorinská Aneţka, rod. Mojţišková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-38, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 6,048 m
2
) do podielového 

spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 , za kúpnu cenu 30,11 €, 

40) Turčanová Ingrid, rod. Doletinová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-39, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 6,048 m
2
) do podielového 

spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 , za kúpnu cenu 0,60 €, 

41) Turčanová Ingrid, rod. Doletinová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-39, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 6,048 m
2
) do podielového 

spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 , za kúpnu cenu 0,60 €, 

42) Korbelová Margita, rod. Vaněčková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13-40, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

43) Bárdyová Marta, rod. Glezgová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13, 965 01 Ţiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 6,048 m
2
) do podielového spoluvlastníctva 

1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 , za kúpnu cenu 0,60 €, 



  

 

 

 

44) Bárdyová Marta, rod. Glezgová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13, 965 01 Ţiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 6,048 m
2
) do podielového spoluvlastníctva 

1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 , za kúpnu cenu 0,60 €, 

45) Gáka Július, rod. Gáka, nar. xxxxxx a manţ.  Ľudmila Gáková, rod. Roháčová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/13-42, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

46) Michalcová Henrieta, rod. Lukačková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/15, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 60,22 €, 

47)  Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

48) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

49) Ivanová Miroslava, rod. Búciová, nar. xxxx a manţ.Ladislav Ivan, rod. Ivan, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/15-18, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

50) Gocník Jozef, rod. Gocník, Ing., nar. xxxxxx a manţ. Eva Gocníková, rod. Honková, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/15-19, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

51) Mlatec Miroslav, rod. Mlatec, nar. xxxxxx a manţ. Soňa Mlatecová, rod. Sojková, Mgr., nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/15-20, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €,  

52) Pitek Branislav, rod. Pitek, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/15-21, 965 01 Ţiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,20 €, 

53) Švehlík Dušan, rod. Švehlík, nar. xxxxxx a manţ. Eva Švehlíková, rod. Zliechovcová, nar. xxxxxx, 

Ul. Dukelských hrdinov 325/33-8, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

54) Slašťan Martin, rod. Slašťan, nar. xxxxxx a manţ. Mária Slašťanová, rod. Sarvašová, nar. xxxxxx, 

966 01 Dolná Ţdaňa 257, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do 

BSM, za kúpnu cenu 60,22 €, 

55) Kapustová Ľubica, rod. Oravcová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/15-24, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

56) Fedinová Zita, rod. Tesáková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/15-25, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €,  

57) Kosťová Zdena, rod. Vozárová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/15-6, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

58) Luky Jozef, rod. Luky, nar. xxxxxx a manţ. Soňa Lukyová, rod. Spodniaková, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/15-27, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

59) Bystričan Július, rod. Bystričan, nar. xxxxxx a manţ. Jana Bystričanová, rod. Čanigová, Mgr.,  nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/15-28, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

60) Kováč Martin, rod. Kováč, JUDr., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 29/80, 965 01 Ţiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 60,22 €, 



  

 

 

 

61) Pavlová Erika, rod. Urblíková, Mgr., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/17-2, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €,  

62) Lachata Ladislav, rod. Lachata, nar. xxxxxx a manţ. Daniela Lachatová, rod. Romancová, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/17-3, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

63) Miškela Ján, rod. Miškela, nar. xxxxxx a manţ. Miriam Miškelová, rod. Slepčanová, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/17-4, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

64) Dutko Jozef, rod. Dutko, nar. xxxxxx a manţ. Aneta Dutková, rod. Volencová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/17-5, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

65) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

66) Bobáľ Juraj, rod. Bobáľ, nar. xxxxxx a manţ. Hilda Bobáľová, rod. Hudecová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/17-7, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

67) Putiš Štefan, rod. Putiš, nar. xxxxxx a manţ. Mária Putišová, rod. Kubášová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/17-8, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

68) Baláţová Helena, rod. Vozárová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/17-10, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

69) Andor Andrej, rod. Andor, nar. xxxxxx, Ul. Hutníkov 306/23, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

60,22€, 

70) Kordík Peter, rod. Kordík, nar. xxxxxx a manţ. Ľubica Kordíková, rod. Kráľová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/17-11, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

71) Jánošová Andrea, rod. Mališová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/17, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

72) Regina Miroslav, rod. Regina, nar. xxxxxx a manţ. Mária Reginová, rod. Sedliaková, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/17-13, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

73) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

74) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

75) Regináč Peter, rod. Regináč, nar. xxxxxx a manţ. Gabriela Regináčová, rod. Hoghová, nar. 

xxxxxx, Ul. Hurbanova 6/13, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 60,22 €, 

76) Salaj Miroslav, rod. Salaj, nar. xxxxxx a manţ. Ľudmila Salajová, rod. Ţofčíková, Ing., nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/3, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

77) Rosík Juraj, rod. Rosík, nar. xxxxxx a manţ. Edita Rosíková, rod. Novosadová, nar. xxxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/3-102, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 



  

 

 

 

78) Albert Peter, rod. Albert, nar. xxxxxx a manţ. Lýdia Albertová, rod. Tončová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/3-103, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

79) Nemečeková Erika, rod. Závadská, nar. xxxxxx a manţ. František Nemeček, rod. Nemeček, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3-104, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

80) Mádel Róbert, rod. Mádel, nar. xxxxxx a manţ. Erika  Mádelová, rod. Vallová, nar. xxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 280/14-89, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 60,22 €, 

81) Lichtner Martin, rod. Lichtner, nar. xxxxxxx a manţ. Jana Lichtnerová, rod. Končoková, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3-106, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

82) Líšková Zuzana, rod. Obertášová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3-107, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

83) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

84) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

85) Milčík Peter, rod. Milčík, nar. xxxxxx a manţ. Anna Milčíková, rod. Vozárová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/3-110, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

86) Kasarová Andrea, rod. Kasarová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3-111, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

87) Koršová Jana, rod. Krajčíková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3-112, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

88) Oškerský Ivan, rod. Oškerský, nar. xxxxxx a manţ. Ingrid Oškerská, rod. Pošteková, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/5-85, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

89) Schniererová Boţena, rod. Zelinová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/5-86, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

90) Bratko Juraj, rod. Bratko, nar. xxxxxx a manţ. Jana Bratková, rod. Hlavinová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/5-87, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

91) Čechovský Dušan, rod. Čechovský, nar. xxxxxx a manţ. Daniela Čechovská, rod. Buchalová, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/5-88, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

92) Dolinský Maroš, rod. Dolinský, Ing., nar. xxxxxx a manţ. Jana Dolinská, rod. Zúbriková, Mgr., nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/5-89, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

93) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 

94) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 

1,20€, 



  

 

 

 

95) Červený Jozef, rod. Červený, nar. xxxxxx a manţ. Ľubica Červená, rod. Gavorová, Ing., nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 5/92, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

96) Struhár Vladislav, rod. Struhár, nar. xxxxxx a manţ. Jana Struhárová, rod. Senková, nar. xxxxxx, 

966 32 Jastrabá č.61, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, 

za kúpnu cenu 1,20 €, 

97) Filúsová Dušana, rod. Mináriková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 275/19, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 60,22 €, 

98) Goral Koloman, rod. Goral, nar. xxxxxx a manţ. Estera Goralová, rod. Šarköziová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/5-95, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

99) Mišt Róbert, rod. Mišt, nar. xxxxxx, Ladomerská Vieska č.245, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu     

60,22 €, 

100) Maruniak Michal, rod. Maruniak, nar. xxxxxx, Lovčica 163, 966 23 Lovčica-Trubín, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu    

60,22 €, 

101) Pápay Peter, rod. Pápay, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/5-98, 965 01 Ţiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,20 €, 

102) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za 

kúpnu cenu 1,20€, 

103) Havettová Jaroslava, rod. Škorcová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/7-72, 965 01 Ţiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

104) Polóň Štefan, rod. Polóň, nar. xxxxxx a manţ. Melánia Polóňová, rod. Petrovičová, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/7-73, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

105) Osvaldt Róbert, rod. Osvaldt, nar. xxxxxx a manţ. Helena Osvaldtová, rod. Koneracká, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/7-74, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

106) Kapiaš Jozef, rod. Kapiaš, nar. xxxxxx a manţ.  Eva Kapiašová, rod. Miškovská, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 277/33, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 60,22 €, 

107) Lulčo Anton, rod. Lulčo, nar. xxxxxx,  966 01 Dolná Ţdaňa č. 257, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 60,22 €, 

108) Hudec Vojtech, rod. Hudec, nar. xxxxxx a manţ. Mária Hudecová, rod. Áčová, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/7-77, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €,  

109) Konoradská Ľubica, rod. Kancková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/7-78, 965 01 Ţiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

110) Ivan Milan, rod. Ivan, nar. xxxxxx a manţ. Mária Ivanová, rod. Tesáková, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/7-79, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

111) Tomašovová Alena, rod. Ihradská, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/7, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 



  

 

 

 

112) Rázgová Anna, rod. Matejová, nar. xxxxxx a manţ. Miroslav Rázga, rod. Rázga, nar. xxxxxx, 

Ul. Majerníkova 3048/7, 842 62 Bratislava-Karlova Ves, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 60,22 €, 

113) Líšková Ľubica, rod. Ftoreková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/7-82, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

114) Boška Ľuboš, rod. Boška, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/7, 965 01 Ţiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,20 €, 

115) Matúšová Zuzana, rod. Lahová, nar. xxxxxx a manţ. Milan Matúš, rod. Matúš, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/7-84, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

116) Andrášiová Marta, rod. Záhorcová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-57, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

117) Kravár Rastislav, rod. Kravár, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-58, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

118) Martinák Ľubomír, rod. Martinák, nar. xxxxxx a manţ. Katarína Martináková, rod. Antalová, 

nar. xxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-59, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

119) Vencel Maroš, rod. Vencel, nar. xxxxxx a manţ. Eliška Vencelová, rod. Hricová, nar. xxxxxx, 

Ul. Hviezdoslavova 274/9, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 60,22 €, 

120) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za 

kúpnu cenu 1,20€, 

121) Dolnický Silver, rod. Dolnický, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-62, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

122) Stavebné bytové druţstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva , za 

kúpnu cenu 1,20€, 

123) Páchnik Miroslav, rod. Páchnik, nar. xxxxxx a manţ. Eva Páchniková, rod. Tesáková, nar. 

xxxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-64, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

124) Gubková Martina, rod. Daubnerová, Mgr., nar. xxxxxx a manţ. Karol Gubka, rod. Gubka, Ing., 

nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-65, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

125) Sýkora Ján, rod. Sýkora, nar. xxxxxx, Morovnianska cesta 37/15, 972 51 Handlová, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu    

60,22 €, 

126) Frindtová Adriana, rod. Tisovská, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-67, 965 01 Ţiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

127) Práznovská Ľubica, rod. Brnušáková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-68, 965 01 Ţiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 

128) Nováková Slavomíra, rod. Šurková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-69, 965 01 Ţiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,20 €, 



  

 

 

 

129) Linkeš Jaroslav, rod. Linkeš, nar. xxxxxx a manţ. Jana Linkešová, rod. Beňušová, nar. 

xxxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/9-70, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €. 

 
Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č. 

182/1993 Z. z.  

- 0,0996 €/m
2
 pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového druţstva ako aj pre 

vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu,  

- 4,979 €/m
2 
 v ostatných prípadoch.  

 

Ţiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   

 
prítomní –  13 
za –  13  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška,  Mgr. Nagy, 
MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   

 
 

14a - 2A/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena - v prospech EMVE 

GASTRO, s.r.o. na uloţenie inţinierskych sietí 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 130/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  bezodplatného vecného bremena, ktoré 

zodpovedá právu: 

 uloţenia  kanalizačnej, vodovodnej, plynovej a podzemnej elektrickej prípojky cez pozemok – 

CKN parcelu č. 122/1– zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 18 922 m
2
, zapísanej 

na liste vlastníctva č. 1136 pre katastrálne územie Ţiar nad Hronom, 

 

v rámci stavby „Predajňa rybárskych potrieb“ na Ul. SNP v Ţiari nad Hronom. 

 

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného 

z vecného bremena: 

a) strpieť na predmetnom pozemku uloţenie kanalizačnej, vodovodnej, plynovej a podzemnej 

elektrickej prípojky, 

b) umoţniť v nevyhnutnej miere vstup na predmetný pozemok pešo, autom, technickými 

zariadeniami za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údrţby, odstraňovania porúch a havárií 

týchto rozvodov, 

 
v prospech : 

EMVE GASTRO, s.r.o.  

so sídlom: SNP 67, 965 01  Ţiar nad Hronom, IČO: 45 620 016, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vloţka č.: 18453/S 

 
a to za podmienky, ţe spoločnosť EMVE GASTRO, s.r.o. ako budúci vlastník  CKN parcely č. 122/10 - 
ostatné plochy o výmere  241 m

2
  a CKN parcely č. 122/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 

129 m
2
,   nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 

3307, a zároveň ako povinný z vecného bremena uzatvorí s Mestom Ţiar nad Hronom ako 
oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena in rem, ktoré 



  

 

 

 

bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloţený káblový podzemný rozvod 
verejného osvetlenia na pozemkoch, a to na CKN parcele č. 122/10, a na CKN parcele č. 122/13, 
v prospech mesta Ţiar nad Hronom.  
  
Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne. Jeho vyhotovenie je 
ţiadateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady a to do 30 dní od vybudovania prípojky inţinierskych 
sietí. 
 

Vecné bremeno sa bude zriaďovať bezodplatne a na dobu neurčitú. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  Spoločnosť EMVE GASTRO, s.r.o. ako budúci vlastník  CKN 

parcely č. 122/10 - ostatné plochy o výmere  241 m
2
  a CKN parcely č. 122/13 - zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 129 m
2
,   nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, zapísaných 

na liste vlastníctva č. 3307, a zároveň ako povinný z vecného bremena uzatvorí s Mestom Ţiar nad 

Hronom ako oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena in 

rem, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloţený káblový 

podzemný rozvod verejného osvetlenia na pozemkoch, a to na CKN parcele č. 122/10, a na CKN 

parcele č. 122/13, v prospech mesta Ţiar nad Hronom.  

 

Pozn.: V prípade, ţe zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 

28.11.2014 uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   

 
 

14a - 2B/ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena in rem - v prospech 

Mesto Ţiar nad Hronom 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 131/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  bezodplatného vecného bremena in rem, ktoré 

spočíva v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena – EMVE GASTRO, s.r.o. so sídlom: 

SNP 67, 965 01  Ţiar nad Hronom, IČO: 45 620 016, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vloţka č.: 18453/S, strpieť  

 uloţený káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia na pozemkoch - CKN parcela č. 

122/10 – ostatné plochy o výmere  241 m
2
  a CKN parcela č. 122/13 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 129 m
2
,   nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 3307. 

 

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá:  

 káblový podzemný rozvod verejného osvetlenia neobmedzene a výlučne uţívať; 

 vykonávať údrţby, opravy káblového podzemného rozvodu verejného osvetlenia,  

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

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

rozvodov verejného osvetlenia a umoţniť všetkým tretím osobám povereným vykonávaním 

opráv, údrţby, vstup a vjazd na povinné pozemky zaťaţené vecným bremenom.  

 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena: 



  

 

 

 

Mesto Žiar nad Hronom 

sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 

965 01 Ţiar nad Hronom 

IČO: 00321125 

 
Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne. Jeho vyhotovenie je 

povinný  zabezpečiť na vlastné náklady povinný z vecného bremena a to spolu s porealizačným 

geometrickým plánom na inţinierske siete, vybudované v rámci stavby Predajňa rybárskych potrieb do 

30 dní od vybudovania týchto prípojok inţinierskych sietí. 

 

Vecné bremeno sa bude zriaďovať bezodplatne a na dobu neurčitú. 

 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Mgr. Sklenka,  Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   

 

 

14a - 3A/ Prenájom nehnuteľnosti - pozemku - spôsob prenájmu 

 

Do diskusie sa zapojili Ing. Rastislav Uhrovič, ktorý sa zaujímal, aký je postoj Bytového spoločenstva , 

ktorého sa predmetná stavby dotýka  a Ing. Emil Vozár sa informoval, či parkovacie miesta budú 

dostupné aj iným občanom mesta 

 

Reakcia: Mgr. Peter Antal 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 132/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

predpisov, priamy  prenájom nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar 

nad Hronom, zapísaného na LV č. 1136, a to: 

 časť pozemku o výmere 57,5 m
2
 z pozemku CKN parcely č. 122/1 -  zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 18 922 m
2
. 

 
prítomní –  14 
za –  11  /PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  Mgr. Nagy, MUDr. 
Rišňovský,  Tomčáni, Ing. Uhrovič/   
zdržal sa - 3 /Mgr. Baláţová, Mgr. Sklenka, Ing. Vozár/ 
 
 

14a - 3B/ Prenájom nehnuteľnosti - pozemku pod parkovacie miesta k stavbe predajne rybárskych 

potrieb - pre ţiadateľa EMVE GASTRO, s.r.o. 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 133/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

predpisov  prenájom nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad 

Hronom, zapísaného na LV č. 1136, a to: 



  

 

 

 

 časť pozemku o výmere 57,5 m
2
 z pozemku CKN parcely č. 122/1 -  zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 18 922 m
2
. 

 doba nájmu: určitá – 15 rokov počnúc dňom účinnosti zmluvy 

 cena nájmu:  2,804 €/ m
2
/rok 

 účel nájmu: vybudovanie troch parkovacích miest pre potrebu  parkovania osobných motorových 

vozidiel zákazníkov k stavbe Predajňa rybárskych potrieb 

 

pre ţiadateľa: 

EMVE GASTRO, s.r.o, 

so sídlom: SNP 67, 965 01  Ţiar nad Hronom, IČO: 45 620 016, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vloţka č.: 18453/S 

 

za podmienky, ţe po uplynutí obdobia nájmu prejdú parkovacie miesta bezodplatne do majetku mesta 

Ţiar nad Hronom. Ţiadateľ je povinný parkovacie miesta bezodplatne odovzdať do majetku mesta Ţiar 

nad Hronom a to  bezodkladne, najneskôr do 5 dní od skončenia nájmu. 

 

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená znaleckým posudkom č.94/2013 zo dňa  11.11.2013 

vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu  vo výške 2,804 

€/m
2
/rok. 

 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti bol zverejnený v lehote od  13.11.2012 do 28.11.2012. 

 

Vo veci prenájmu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.  
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do  28.11.2014 uznesenie stráca platnosť.  

 
prítomní –  14 
za –  11  /PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  Mgr. Nagy, MUDr. 
Rišňovský,  Tomčáni, Ing. Uhrovič/   
zdržal sa - 3 /Mgr. Baláţová, Mgr. Sklenka, Ing. Vozár/ 

 

 

14a - 4/ Predaj pozemku pod garáţ - Miloš Krátky, Andrea Krátka 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 134/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to KN-C 

parcely č. 702/147 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m
2
, ktorá je evidovaná na liste 

vlastníctva č. 1136, 

 

za kúpnu cenu 9,96 €/m
2
, 

 

pre ţiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov:  

Krátky Miloš, rod. Krátky, Ing.,  nar.: xxxxxx 

a manţ. Andrea Krátka, rod. Geryková, Ing., nar. xxxxx, 

obaja trvale bytom: Š. Moysesa 63/29, 965 01  Ţiar nad Hronom 

 

Ţiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne do 15 dní od účinnosti kúpnej 

zmluvy. 



  

 

 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 28.11.2014 uznesenie stráca platnosť.  

 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   

 
 

14a - 5/ Zmluva o budúce zmluve o zriadení odplatného vecného bremena - v prospech Nemocnice 

a polikliniky na uloţenie plynovej prípojky 

 

V diskusii vystúpil Ing. Peter Dubeň, ktorý zdôraznil, ţe ide iba o zriadenie vecného bremena pre 

vybudovanie plynovej prípojky k bytovému domu Jadran, čo neovplyvní cenu tepla pre ostatných 

obyvateľov mesta, ktorí sú napojení na CZT. 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 135/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 

neschvaľuje 

 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  odplatného vecného bremena, ktoré zodpovedá 
právu: 

 uloţenia  zemnej STL plynovej prípojky PE 100 SDR 11 D 32x3-100 kPa cez pozemok – EKN 

parcelu č. 530/3 – orná pôda o celkovej výmere 1 822 m
2
, zapísanú na liste vlastníctva č. 

3327 pre katastrálne územie Ţiar nad Hronom, 

v rámci stavby „Žiar nad Hronom , bytový dom Jadran parc.č. 700/2 – doplnenie zdroja tepla“.  

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného 

z vecného bremena: 

a) strpieť na predmetnom  pozemku uloţenie STL plynovej  prípojky, 

b) umoţniť v nevyhnutnej miere vstup na predmetné pozemky pešo, autom, technickými 

zariadeniami za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údrţby, odstraňovania porúch a havárií 

týchto rozvodov , 

 
v prospech : 

Nemocnice a polikliniky, n.o., 

so sídlom: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava,  

IČO: 36 077 992 

 
Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený v geometrickom pláne. Jeho vyhotovenie je 

ţiadateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady a to do 30 dní od vybudovania prípojky inţinierskej 

siete. 

Vecné bremeno sa bude zriaďovať na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie vecného 
bremena bude stanovená najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý ţiadateľ predloţí ku 
schváleniu Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
Jednorazová odplatu za zriadenie vecného bremena oprávnený uhradí  do 15 dní odo dňa účinnosti 
zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 28.11.2014 uznesenie 

stráca platnosť. 

 
prítomní –  14 
za –  7  / Bc. Biela,  Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský,  Tomčáni/   
zdržal sa - 6 /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Sklenka, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/ 
proti - 1 /Ing. Biesová/ 



  

 

 

 

14a - 6/ Predaj pozemku pod stavbou - Pavel Janek 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 136/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, 

vytvoreného na základe geometrického plánu č. 47 110 899 – 103/2013, úradne overeného Okresným 

úradom Ţiar nad Hronom, katastrálny odbor, dňa 8.októbra 2013, z pôvodnej EKN parcely č. 402/1 – 

ostatné plochy o celkovej výmere 801 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 458 a to: 

 CKN parcely č. 419/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m
2
 

za kúpnu cenu 11,33 €/m
2
,
 

 
pre ţiadateľa:  
Pavel Janek, rod. Janek, nar. xxxxxx 
trvale bytom: Šášovské Podhradie č. 47 
965 01  Ţiar nad Hronom 
 
Ţiadateľ je  povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 253/2013, vyhotoveným dňa 
06.11.2013 znalcom z odboru Stavebníctvo Ing. Štefanom Svirţovským, na sumu 11,33 €/m

2
. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 28.11.2014 uznesenie stráca platnosť.  

 
prítomní –  14 
za –  14  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   

 

 

14a - 7/ Predaj pozemkov pod stavbou vrátane priľahlých plôch - Marián Palko, Janka Palková 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 137/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

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

predpisov predaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, 

vytvorených na základe geometrického plánu č. 47110899-5/2013, úradne overeného Správou 

katastra Ţiar nad Hronom dňa 4. júna 2013 , z pôvodnej EKN parcely č. 390/1 – ostatné plochy 

o celkovej výmere 10 740 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 473 a to: 

 CKN parcelu č. 40/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m
2
 ako diel č. 1 

 CKN parcelu č. 40/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m
2
 ako diel č.2 

 CKN parcelu č. 40/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m
2 
ako diel č.3 

 

za kúpnu cenu 4,48 €/m
2
,
 

 

pre ţiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov:  

Palko Marian, rod. Palko,  nar.: xxxxxx 



  

 

 

 

a manţ. Janka Palková, rod. Lešková, Mgr., nar. xxxxxx, 

obaja trvale bytom: Gaštanová 7, 974 01 Banská Bystrica 

 

Ţiadatelia sú  povinní zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne do 15 dní od účinnosti kúpnej 

zmluvy. 

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 95/2013, vyhotoveným dňa 

12.11.2013 znalcom z odboru Stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu 4,48 €/m
2
. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 28.11.2014 uznesenie stráca platnosť.  

 
prítomní –  13 
za –  11  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  MUDr. Rišňovský,  
Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   
proti - 1 /Mgr. Sklenka/ 
zdržal sa - 1 /Mgr. Dekýšová/ 

 
14a - 8A/ Prípad hodný osobitného zreteľa  

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 138/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenájme nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla 
nezapísanej v katastri nehnuteľností,  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom  na 
ulici Partizánskej,  postavenej na EKN parcele č. 856/1 – vodné plochy a nádvoria o výmere 69 828 
m

2
, zapísanej na LV č. 3327, identifikovanej v katastrálnom operáte v stave podľa registra CKN ako 

parcela č. 1480 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m
2
. 

 
Ţiadateľka bude dlhodobo nevyuţívanú a  schátralú vyššie špecifikovanú nehnuteľnosť, ktorá sa stala 
miestom pre nelegálne ukladanie odpadu, na vlastné náklady udrţiavať v stave, aby nedochádzalo 
k jej chátraniu a k vytváraniu nelegálnej skládky odpadu a bude na vlastné náklady zabezpečovať jej 
komplexnú údrţbu a vykonávať na nej všetky opravy.  
 
(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  
   
prítomní –  14 
za –  13  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová,  Mgr. Jánoška,  Mgr. Nagy, 
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   
zdržal sa - 1 /Ing. Dubeň/ 

 
14a - 8B/ Nájom stavby bez súpisného čísla o výmere 8 m2 - pre ţiadateľa Jarmila Rajnohová 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 139/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 
nájom  nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad 
Hronom, na ulici Partizánskej v Ţiari nad Hronom, postavenej na EKN parcele č. 856/1 – vodné plochy 
a nádvoria o výmere 69 828 m

2
, zapísanej na LV č. 3327, identifikovanej v katastrálnom operáte 

v stave podľa registra CKN ako parcela č. 1480 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m
2 



  

 

 

 

- účel nájmu: skladovanie palivového dreva 
- cena nájmu: 1 Eur/rok 
- doba nájmu: doba neurčitá 

 
za nasledovných podmienok: 

- nájomca je na vlastné náklady povinný  udrţiavať  predmet nájmu v dobrom stave a , 
zabezpečovať komplexnú údrţbu predmetu nájmu a vykonávať všetky opravy predmetu 
nájmu, stavebné úpravy, opravy alebo prestavby predmetu nájmu môţe nájomca uskutočniť 
len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to na vlastné náklady 
a za podmienky dodrţania ustanovení zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) a ostatných všeobecne záväzných predpisov 

- po skončení nájmu nemá nájomca nárok na úhradu nákladov vynaloţených na stavebné 
úpravy, opravy alebo prestavby predmetu nájmu, ani na úhradu protihodnoty toho, o čo sa 
zvýšila hodnota predmetu nájmu.. 
 

Nájomný vzťah  moţno ukončiť   
      a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
      b) písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu aj bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.  
 

pre ţiadateľa – nájomcu: 
Jarmila Rajnohová, nar. xxxxxx 
Dopravná 7, 
934 01 Levice  
 
Pozn.: V prípade, zmluva nebude uzatvorená do  28.11. 2014 uznesenie stráca platnosť.  

 
prítomní –  13 
za –  13  /Mgr. Baláţová, PaedDr. Baláţová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová,  Mgr. Jánoška,  Mgr. Nagy, 
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/   

 
 
k bodu 14b) programu 
 
 V tomto bode programu vystúpil konateľ Mestského športového klubu Jozef Tomčáni, ktorý 
prítomných podrobne oboznámil so Správou o hospodárení MŠK za rok 2012. Predsedajúci vyzval 
prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojili: 
 
Ing. Mária Biesová – mala výhrady k tomu, ţe údaje nie sú zapracované tak, aby to matematicky bolo 
správne a preto odporúča tieto nedostatky odstrániť 
 
Mgr. Monika Baláţová – počet klubov a počet trénerov uvedených v správe sa nezhoduje s realitou 
 
Ing. Emil Vozár – poukázal na malý počet členov vo futbale 
 
MUDr. Richard Rišňovský – predloţenú správu nepovaţuje za Správu o hospodárení, ale skôr 
o činnosti MŠK 
 
Mgr. Norbert Nagy – ako bývalému konateľovi MŠK správa nespĺňa víziu (transparentnosť), ktorú si 
predsavzali, účtovne sa nezhodujú výnosy a náklady, vysvetlil, ţe futbalový klub nie je členom MŠK  
a odporučil konateľovi v spolupráci s Komisiou športu a Ing. Drienkovou dopracovať správu tak, aby 
spĺňala predstavy poslancov a bola predloţená na decembrovom MsZ 
 
Mgr. Katarína Dekýšová – všetky kluby v MŠK sú povinné odovzdať podklady do správy a v prípade 
nespolupráce je potrebné vyvodiť sankcie 
 
Ing. Rastislav Uhrovič – zaujímal sa, či hokejový klub je členom MŠK, nakoľko nemá vedomosť o jeho 
odhlásení  
 



  

 

 

 

Ing. Stella Víťazková – v správe by mali byť uvedené rovnaké štatistické údaje od jednotlivých klubov, 
na základe podkladov, ktoré by im mal dať konateľ 
 
Reakcie: Jozef Tomčáni, Ing. Katarína Drienková, Mgr. Peter Antal, Ing. Mária Biesová (navrhla, aby 
Správa o hospodárení bola dopracovaná a predloţená na mimoriadnom MsZ v decembri), 
MUDr. Richard Rišňovský (správa neúplná, nesedia príjmy a výdavky), Ing. Peter Dubeň (odporúča 
dopracovať predloţenú správu a je presvedčený, ţe správa sa postupne bude vylepšovať tak, aby 
mala vypovedajúcu hodnotu o činnosti MŠK), Mgr. Norbert Nagy (hokejový klub uţ nefiguroval 
v štruktúrach MŠK v čase, keď sa stal konateľom)  
 
Na základe pripomienok poslancov k predloţenej správe konateľ Mestského športového klubu  Jozef 
Tomčáni stiahol  materiál z rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
 
k bodu 15) programu  

  
Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor  

mesta poďakoval poslancom za účasť a pripomienky pri prerokovávaní jednotlivých materiálov 
a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
 
 
Zapísala:  
I. Hlaváčová 
6.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................      ............................................... 
Mgr. Peter Antal      Mgr. Martin Sklenka 
primátor mesta       I. overovateľ 

 
 
 
 

...............................................     ............................................... 
 Ing. Mariana Páleníková     Mgr. Norbert Nagy 

prednostka MsÚ       II. overovateľ 


