
1 

 

 
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 28. august 2015,9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       MUDr. Ladislav Kukolík 
overovatelia zápisu: Ing. Emil Vozár   

Ing. Mária Biesová  
zapisovateľka:  Lucia Zaťková  
prítomní:  prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva: 
 
 
k bodu 1) Otvorenie, voľba pracovných komisií  
Vykonal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta 

 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol primátor mesta 
(ďalej aj „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. Poznamenal, že zasadnutie zvolal z dôvodu potreby schválenia 
zmien v rozpočte a kapitálový rozpočet je možné meniť len v termíne do 31.8.2015. Navrhované zmeny 
sú dôležité pre pokračovanie rozbehnutých projektov. Zároveň konštatoval prítomnosť 11 poslancov MsZ 
čo znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 
 V ďalšom dal predsedajúci hlasovať o tom, aby dnešné rokovanie prebiehalo bez elektronického 
hlasovacieho zariadenia, t.j. hlasovať sa bude rukou.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 11 
za – 11  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
 
Program: 

 
 Predsedajúci prečítal program dnešného rokovania z pozvánky, ktorú poslanci obdržali spolu s 
materiálmi a zároveň ho doplnil :  

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Návrh na III. Zmenu rozpočtu mesta na rok 2015  
3. Rôzne 
4. Zvýšenie základného imania spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
5. Záver 

 
 Následne vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie pripomienok prípadne iných návrhov 
na doplnenie dnešného programu.  
 Zo strany poslancov MsZ neodznel k zneniu programu žiadny ďalší návrh.  
 
(prišla Ing. Víťazková, počet prítomných poslancov – 12) 
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Poslanci MsZ hlasovali za program v tomto znení:  

  
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Návrh na III. Zmenu rozpočtu mesta na rok 2015  
3. Rôzne 
4. Zvýšenie základného imania spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
5. Záver 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
  
 V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:  
 

1. návrhová   komisia:  Bc.  Soňa    Lukyová,   Mgr.   Monika   Balážová,   Stela   Šeševičková. Nik z  
prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
 

2. overovatelia zápisnice: Ing. Emil Vozár, Ing. Mária  Biesová. Nik  z  prítomných   nepredniesol iný  
návrh. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
 

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
 
 

k bodu 2) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015  
Predkladá - písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania  
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, odbor ekonomiky a financovania  

 

 Doplňujúcu informáciu k písomne predloženému materiálu podal Ing. Martin Majerník. Na úvod 
požiadal poslancov o úpravu v materiáli – tabuľka Kapitálové príjmy, kód 233, schválené – má byť suma 
11 000 eur a tabuľka Sumár, Kapitálový rozpočet, III. Zmena a Po úprave – má byť suma 0 eur.   
 
Materiál pojednáva o 3 základných zmenách v rozpočte:  
 
1 - zvýšenie základného imania v TS Žiar nad Hronom s.r.o o sumu 60.000,- Eur. Uvedené prostriedky 
budú použité na technické vybavenie Športovej haly (navýšenie základného imania o túto sumu bolo 
schválené II. zmenou rozpočtu, v tomto prípade ide len o zmenu formy preinvestovaných prostriedkov  
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z mestského rozpočtu – tento spôsob riešenia je pre mesto výhodnejší, nakoľko bude zachovaná  
majetková podstata vložených prostriedkov. Tento spôsob bol odsúhlasený  audítorkami oboch strán – 
mesta aj technických služieb). 
 
2 - rekonštrukcia a rozšírenie cesty na Ul. Š. Moysesa v sume 28.000,- Eur (mesto z dôvodov priaznivého 
vývoja výberu administratívnych poplatkov ako aj v súvislosti s odpredajom pozemkov na ostatnom MsZ 
našlo zdroje, ktoré môžu byť použité na tento účel).  
 
3 - zvýšenie výdavkov na projekty energetických úspor v mestských objektoch, presunom prostriedkov 
vyčlenených na kúpu nového auta v sume 30.000 Eur a rekonštrukciu budovy MsÚ v sume 40.000,- Eur.  
 
 Doplnil Mgr. Peter Antal. Na športovej hale prebiehajú posledné úpravy, kolaudácia už prebehla - 
odstraňujú sa nedostatky, ktoré z nej vzišli, slávnostné otvorenie je naplánované na 11.9.2015. 
K zvýšeniu výdavkov na projekty energetických úspor uviedol – mesto dalo robiť energetické audity na 2 
veľké mestské budovy (najviac zaťažujúce rozpočet mesta na energiách) – plaváreň a MsKC, nakoľko 
chce byť pripravené, keď vyjdú príslušné výzvy uchádzať sa o prostriedky z EÚ (audit je podkladom pre 
projektovú dokumentáciu).  
 
 Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. 
 
Ing. Mária Biesová:  
- ako predsedkyňa ekonomickej komisie odporúča návrh na III. zmenu rozpočtu  schváliť,    
- poďakovala   sa   za   to,   že   vedenie  mesta spolu s ekonomickým oddelením našlo financie na opravu 
komunikácie na Ul. Š. Moysesa  
 

Keďže zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka, poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 97 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

 

III. zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2015 v zmysle predloženého návrhu.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
k bodu 3) Rôzne   
Predkladá: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  

 

 Informáciu podal Mgr. Peter Antal. Mesto obdržalo v mesiacoch máj – jún z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznámenie - Záver s opätovnej administratívnej kontroly 
dokumentácie verejného obstarávania projektu Rekonštrukcia a modernizácie Základnej školy Ul. M. R. 
Štefánika č.17 Žiar nad Hronom. Kontrolou bolo po 4,5 roku od realizácie projektu zistené, že verejný 
obstarávateľ – mesto Žiar nad Hronom - svojim postupom porušil zákon o verejnom obstarávaní a toto 
porušenie mohlo mať vplyv na výsledok VO (ide o to, že mesto požadovalo poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú tretím osobám zo strany dodávateľa stavby – čo v tom čase požadovali všetci 
žiadatelia príspevku – a úrad pre VO vyhodnotil požiadavku ako niečo nad rámec zákona). Mestu je 
z uvedeného dôvodu zo strany ministerstva udelená korekcia vo výške 5% z hodnoty zákazky, čo činí cca 
74 tis. Eur.  
 Požiadal právnikov, aby v tejto veci konali – aby komunikovali s riadiacim orgánom a našli 
riešenie prijateľné pre mesto. Možnosti vysporiadania sa s korekciou: 
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1/ v prípade, že mesto korekciu neuhradí do 50 dní od prijatia oznámenia o korekcii, automaticky obdrží 
rozhodnutie na úhradu 1,5 násobku stanovej sumy a následne sa môže súdiť, 
2/ mesto uhradí korekciu jednorazovo v tomto roku – do spomínaných 50 dní, 
3/ mesto požiada riadiaci orgán o možnosť úhrady korekcie splátkami na 3 roky. 
 
 Nestotožňuje sa s postupom riadiaceho orgánu, nakoľko proces VO bol pred realizáciou projektu 
zo strany ministerstva odobrený, mestu nebolo nič vytknuté. Taktiež mesto nebolo ani vyzvané, aby sa 
k danému protokolu z kontroly vyjadrilo – kontrolu realizoval úrad pre VO na riadiacom orgáne – 
ministerstve pôdohospodárstva.  
 
 Následne otvoril k bodu rozpravu. 

 
MUDr. Ladislav Kukolík – je to neštandardné po 4 rokoch vytiahnuť na mesto a iné subjekty takéto 
korekcie, SR má dlhodobo problémy s čerpaním prostriedkov EÚ nie len čo sa týka kvantity ale 
problémová je práve oblasť verejných obstarávaní. Podľa jeho názoru riadiace orgány „pritvrdzujú“ na 
pokyn Bruselu, avšak na nesprávnych miestach.   
 

Keďže zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka, poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 98 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  

súhlasí 

 

A. aby primátor mesta Žiar nad Hronom sám alebo prostredníctvom splnomocnenej advokátskej 
kancelárie rokoval s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako 
Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program o vrátení časti poskytnutého príspevku 
v zmysle § 27a zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie 
v znení neskorších predpisov, poskytnutého titulom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. Z2211012016801, na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy 
na ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom“, a to na základe údajov uvedených  v správe o zistenej 
nezrovnalosti č. N21200691/S02 a žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 22110120168/Z02. 

 
B. aby mesto Žiar nad Hronom zastúpené primátorom mesta, po dôkladnom posúdení skutkového 

a právneho stavu a za predpokladu menšieho rizika negatívnych dopadov pre mesto Žiar nad 
Hronom uzatvorilo s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dohodu 
o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, ďalej uznalo vo forme notárskej zápisnice svoj dlh čo do 
dôvodu aj výšky titulom udelenia korekcie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11  v rámci realizácie projektu 
„Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom“, 
a zároveň vyjadrilo súhlas s vykonaním exekúcie v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
v znení neskorších predpisov v prípade ak nastane v zmysle uzatvorenej dohody o splátkach alebo 
dohody o odklade splatnosti dlhu.   

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 V nasledujúcej časti Mgr. Peter Antal informoval:  
 
- v tomto týždni začala na CZO v Horných Opatovciach sanácia zosunutého svahu. Stavebná firma už 
nastúpila a realizuje prípravné práce, ktoré budú viesť k stabilite podložia aby mohli nastúpiť vrtné 
súpravy za účelom budovania pilot na stabilizáciu tohto svahu. Realizované práce budú investíciou 
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v hodnote cca 330 tis. eur. Čo sa týka projektu CZO ako celku - prebiehajú kolaudačné konania, všetky 
práce by mali byť ukončené v termíne do 31.12.2015, zatiaľ nič ukončenie projektu v tomto termíne 
neohrozuje. Začiatkom januára bude CZO uvedené do prevádzky, dovtedy je potrebné dať dokopy celú 
logistiku toho „závodu“, ktorý bude zamestnávať cca 20 – 25 ľudí. CZO bude samostatným odborom 
MsÚ, mesto ho bude prevádzkovať minimálne po dobu 5 rokov, počas ktorých je zodpovedné za 
udržateľnosť projektu. Všetky procesy sa nastavujú tak, aby CZO zaťažoval mestský rozpočet čo 
najmenej.  
 
 
 
k bodu 4) Zvýšenie základného imania spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s 
r.o.  
Predkladá - písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta  
Vypracovali: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania  
                    JUDr. Miroslava Hudecová, právny zástupca mesta 

 
 Vzhľadom na to, že dôvod predloženia tohto materiálu bol už mestskému zastupiteľstvu na 
dnešnom zasadnutí prezentovaný, otvoril predsedajúci hneď v úvode k bodu rozpravu.  
 

Keďže zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka, poslanci MsZ hlasovali za 
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.   
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 99 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
 
Do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so 
sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“) peňažný vklad 
spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad 
Hronom, vo výške 60 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať 
záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 60 000,00 Eur. 
 
b/ schvaľuje  
 
Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 
IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“), 
pričom základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 934 290,00 Eur na celkovú výšku 
994 290,00 Eur, t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu 60 000,00 Eur, a to peňažným 
vkladom spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar 
nad Hronom, vo výške 60 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu 
prevziať záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 60 000,00 
Eur.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. 
Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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k bodu 5) Záver 

 
 Z dôvodu vyčerpania programu dnešného mimoriadneho zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, 
primátor  mesta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
Zapísala: L. Zaťková 
9.9.2015 
 
Pozn: Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  
zasadnutia – nahrať na CD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Mgr. Peter Antal       Ing. Emil Vozár  
primátor mesta        I. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Ing. Juraj Miškovič       Ing. Mária Biesová 
prednosta MsÚ         II. overovateľ 


