
 
 

 

 

 

 Zápis z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
     v Žiari nad Hronom  

 
 
 

miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 8. augusta 2013, 15.00 hod. 
  
primátor mesta:                   Mgr. Peter Antal 
overovatelia zápisu:      Mgr. Andrej Jánoška 
        Stela Šeševičková 
zapisovateľka:       Ivana Hlaváčová  
prítomní:       prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva  
 
k bodu 1) programu  
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol 
primátor mesta Mgr. Peter Antal („predsedajúci“). Konštatoval, že je prítomných 18 poslancov. 
 
Program rokovania Mestského zastupiteľstva  
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Zloženie sľubu poslanca 
3. Informácia o projektoch 
4.   Záver 

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

 

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

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

- návrhová komisia :  Ing. Peter Dubeň, Ing. Mária Biesová, Ing. Rastislav Uhrovič 

 
prítomní –  16 
za –  14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová,  Bc. Biela,  Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Nagy, MUDr. 
Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
zdržal sa  - 2  /Ing. Biesová, Ing. Dubeň/ 

 
 Za overovateľov zápisu z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim 
navrhnutí a poslancami schválení Mgr. Andrej Jánoška a Stela Šeševičková. 
 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová,  Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, 
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 
Zapisovateľkou bola zvolená Ivana Hlaváčová.  

 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová,  Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, 
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

k bodu 2) programu  
 
 V tomto bode programu vystúpil Mgr. Peter Antal, primátor mesta, ktorý prečítal znenie sľubu 
poslanca mestského zastupiteľstva. Svojim podpisom zložila poslanecký sľub  Mgr. Monika Kopčová, 
ktorá nastúpila na uvoľnený mandát poslanca MsZ po Mgr. Petrovi Antalovi vo volebnom obvode č. 2 . 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 81 / 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
konštatuje 

 
že zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Monika Kopčová  zložila zákonom predpísaný 
sľub poslanca mestského zastupiteľstva 
 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová,  PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,  Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
 
 

k bodu 3) programu 
 
 O jednotlivých projektoch Mesta Žiar nad Hronom podal informáciu Ing. Pavel Mužík,  vedúci 
odboru riadenia projektov. Následne vystúpil Mgr. Roman Zaťko, zástupca firmy Inova Group, a.s., 
ktorá poskytuje poradenské služby v oblasti projektov a podrobne informoval prítomných o projekte 
„Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom“. Vysvetlil, že jedna zo spoločností konzorcia, 
ktoré realizujú projekt Centrum zhodnocovania odpadov odmieta podpísať dodatok k zmluve týkajúci 
sa technickej zmeny projektu. Zástupca advokátskej kancelárie JUDr. Miroslav Hlivák objasnil 
poslancom možnosti riešenia tohto problému po právnej stránke.  Predsedajúci vyzval prítomných na 
prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpili: 
 
Mgr. Norbert Nagy 
- zaujímal sa, aká je doteraz celková suma neoprávnených nákladov na všetkých projektoch 
- mal otázku na p. Zaťka, či za projekt Centrum zhodnocovania odpadov cíti osobnú zodpovednosť  
 

Reakcia: Ing. Pavel Mužík, Mgr. Roman Zaťko 
 
MUDr. Richard Rišňovský – zaujímal sa, či mesto má možnosť vypovedať zmluvu s každým 
zhotoviteľom osobitne alebo len Zmluvu o dielo ako celok a v prípade vypovedania zmluvy osobitne, 
aké možné právne dôsledky z toho plynú pre mesto 
 

Reakcia: JUDr. Miroslav Hlivák 
 
Ing. Peter Dubeň  
- mal dotaz na právneho zástupcu, akú najvýhodnejšiu cestu by navrhoval pre mesto pri riešení tohto 
problému 
- ako bola právne analyzovaná zmluva so spoločnosťou Eurobuilding 
 
 Reakcia: JUDr. Miroslav Hlivák, Mgr. Roman Zaťko 
 
PaedDr. Veronika Balážová – aké následky bude mať ukončenie tejto zmluvy pre mesto a ako ďalej 
bude pokračovať projekt CZO 
 
 Reakcia: JUDr. Miroslav Hlivák 
 
Ing. Peter Dubeň – vyjadril svoj názor na súčasný stav, mrzí ho, že za nesprávne rozhodnutia 
bývalého a súčasného vedenia, ako aj vedúcich odborov, musia niesť zodpovednosť poslanci, a preto 
nebude hlasovať 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal 



 
 

 

 

 

Mgr. Norbert Nagy – vyjadril sa, že od súčasného vedenia mesta dostáva korektné informácie, zatiaľ 
čo doteraz sa takéto informácie nie vždy na MsZ od iných vedúcich odborov a vedenia mesta 
dostávali.  Keďže doteraz boli poslanci informovaní, že projekt funguje, zaujímal sa, kto je zodpovedný 
za vzniknutú situáciu a v prípade neúspešnosti projektu, ako to mesto bude zvládať po finančnej 
stránke 
 

Reakcia: Mgr. Roman Zaťko, Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Dubeň (požiadal o informovaní 
ohľadom projektov na každom zasadnutí MsZ), Mgr. Norbert Nagy (projekt CZO nie je taký istý projekt 
ako ostatné projekty) 
 
Ing. Mária Biesová – na základe doterajších informácii zaujala stanovisko k vzniknutému problému 
ohľadom nájdenia čo najlepšieho riešenia pre mesto, a preto pri rozhodovaní bude vychádzať 
z odporúčania právnickej  kancelárie 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Ing. Pavel Mužík – na požiadanie p. primátora podal krátku informáciu o momentálnom stave projektu 
CZO - mechanická úprava nie nebezpečných odpadov 
 
Mgr. Roman Zaťko bližšie informoval, čo čaká mesto z pohľadu realizácie v prípade, že sa vysporiada 
s prekážkou, ktorá tu objektívne je a nájde sa to správne právne riešenie 
 

Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
MUDr. Richard Rišňovský – upozornil, aby zmluvy do budúcna boli po právnej stránke ošetrené tak, 
aby v čo najširšom možnom meradle sa postihovali problémy, ktoré môžu pri realizácii projektu 
vzniknúť 
 

Reakcia: Mgr. Peter Antal 
 
Ing. Stella Víťazková – nakoľko je situácia vážna, zaujímala sa, či sa už vyčerpali všetky možnosti 
zmieru mimosúdnou cestou s Eurobuildingom a v prípade vypovedania zmluvy, aký je časový horizont 
dokončenia tohto projektu 
 

Reakcia: JUDr. Miroslav Hlivák 
 
Ing. Emil Vozár – informoval poslancov o tom, že vedenie mesta robí všetko pre to, aby sa v tejto fáze 
projektu prijalo čo najoptimálnejšie riešenie a vyslovil súhlasné stanovisko s Ing. Dubeňom ohľadom 
informovania poslancov o stave projektov na každom MsZ 
 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Norbert Nagy (chýba mu správa o audite spoločnosti T+T, a.s.) 
 
Stela Šeševičková –  zaujímala sa, či sa nedá vypovedať zmluva z toho dôvodu, že firma Eurobuilding  
do konca augusta nedokončí stavbu, ktorú ma dokončiť, a či je zmluvne ošetrené , že mesto je 
povinné poskytnúť dokumentáciu ohľadom špecifikácie technologických zariadení, na ktorej firma 
Eurobuilding trvá 
 

Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Roman Zaťko 
 
Ing. Rastislav Uhrovič - požiadal o vysvetlenie, kto  je zodpovedný za nedostatky v zmluve, nakoľko 
podľa vyjadrenia právnickej kancelárie zmluva nie je pre mesto výhodná 
 

Reakcia: JUDr. Miroslav Hlivák 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Ing. Peter Dubeň  
- zaujímal sa, kto navrhoval zmluvy uzatvorené s Eurobuildingom 
- dal poslanecký návrh, aby poslanci a verejnosť boli informovaní o projekte Centrum zhodnocovania   
  odpadov na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva  
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, MUDr. Richard Rišňovský (doplniť do uznesenia „až do ukončenia 
projektu“), Ing. Emil Vozár (v uznesení doplniť do vytvorenej osobitnej komisie aj poslancov) 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 82 / 2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 
ukladá 

 
prednostke MsÚ v bode rokovania MsZ „Informácie o projektoch“ podrobne krok po kroku informovať 
poslancov MsZ a verejnosť o projekte „Centrum zhodnocovania odpadov“ na každom mestskom 
zastupiteľstve až do ukončenia projektu 
 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Balážová,  PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň,  Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová,  Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,  Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, 
Ing. Žurav/   
 

S doplňujúcim návrhom v časti B v bode 1 v návrhu uznesenia vystúpil Ing. Peter Dubeň, ktorý prečítal 
upravený návrh s doplneným znením „do ktorej si poslanci MsZ delegujú svojho zástupcu“, o ktorom 
následne prebehlo hlasovanie. 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 83 / 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A/ berie na vedomie 

 
Informáciu o projektoch Mesta Žiar nad Hronom. 
 
B/ odporúča primátorovi mesta 
 
1. V prípade  projektu  Centrum  zhodnocovania  odpadov  Žiar nad Hronom  vytvorenie  osobitnej                
    komisie, do ktorej si poslanci MsZ delegujú svojho zástupcu a ktorá sa bude zaoberať krízovým    
    manažmentom realizácie tohto projektu, vzhľadom  na nepriaznivý aktuálny stav rozpracovanosti   
    projektu. 
 
2. V  zmysle listu  Ministerstva  životného prostredia  SR  zo  dňa 10.5.2013,  číslo  709/2013-5.3,  
    26161/2013, ktorým  MŽP schválilo  žiadosť o zmenu projektu č. 3-technická   vysporiadať zmluvný     
    vzťah (Zmluva  o dielo  č. 07072011 zo  dňa 9.11.2011) s doterajším  dodávateľom  a to rokovaním   
    o uzatvorení dodatku č. 3 a 4 k zmluve o dielo alebo v prípade neúspechu rokovaní  ukončiť zmluvu   
    o dielo jednostranným právnym úkonom. 
 
 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Balážová,  PaedDr. Balážová, Bc. Biela,  Ing. Biesová, Ing. Bosák,  Mgr. Dekýšová,   Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,  Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. 
Žurav/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

k bodu 4) programu  
 

Z dôvodu vyčerpania programu dnešného mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
sa primátor mesta poďakoval poslancom za účasť a pripomienky pri prerokovávaní jednotlivých 
materiálov a zasadnutie ukončil.   
 
 
 
 
Zapísala:  
I. Hlaváčová 
13.8.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................      ............................................... 
Mgr. Peter Antal      Mgr. Andrej Jánoška 
primátor mesta        I. overovateľ 

 
 
 

...............................................     ............................................... 
 Ing. Mariana Páleníková     Stela Šeševičková 

prednostka MsÚ       II. overovateľ 


