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Komisia pre  školstvo a kultúru 
-  zápisnica z 1.  zasadnutia konaného dňa 28. 1. 2015 

 
 
 
 

 Dátum a miesto rokovania : 

  28.01.2015, MsÚ Žiar nad Hronom – poslanecká miestnosť 

                       Prítomní:  

  podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

                       Prizvaní, hostia: 

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM : 

  

1. Otvorenie  

2. Návrh Zoznamu nehnuteľných pamätihodností mesta Žiar nad Hronom  

3. Úprava VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

v znení VZN č. 9/2011 

4. Rôzne, diskusia 

5. Záver 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie a prizvaných 

hostí. Zúčastnených oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo 

9 z celkového počtu 12 členov a je uznášania schopná. 

 

 

 
ad 2.  Zoznam nehnuteľných pamätihodností mesta Žiar nad Hronom 

P. Vinarčík oboznámil prítomných s obsahom zoznamu hmotných  nehnuteľných pamätihodností, 

navrhnutých na predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu . Zoznam je vypracovaný na 

základe materiálu  - Stručná evidencia nehnuteľných pamiatok, ktorý vypracoval pre mesto Mgr. Peter 

Mosný (archeológ). Tento materiál bol odkonzultovaný aj s pracovníkom krajského pamiatkového 

úradu, na základe čoho bola upravená terminológia  u niektorých pamätihodností. Zoznam 

bol prerokovaný a upravený aj členmi pracovnej skupiny pre pamätihodnosti mesta, ktorá bola 

vytvorená  23.07.2014. Predložený Zoznam pamätihodností bude  možné dopĺňať aj v nasledujúcom 

období. Pre upresnenie uviedol, že v zozname pamätihodností mesta nie sú zahrnuté už vyhlásené 

národné kultúrne pamiatky, ktorých máme 13. Tieto NKP sú zapísané v ústrednom zozname 

pamiatkového fondu a majú osobitnú ochranu v zmysle zákona o ochrane pamiatok.  Obrazová 

príloha, v ktorej sú zachytené jednotlivé navrhované pamätihodnosti,  je k nahliadnutiu na Mestskom 

úrade, na odbore životného prostredia,kancel.čís.10. Pamätihodnosť obce je kategória, o ktorej hovorí 

pamiatkový zákon (§ 14, ods.4). V jej rámci môžu prostredníctvom samospráv občania priamo a 

operatívne vplývať na záchranu a ochranu predmetov, objektov, území a pod. o ktorých sú 

presvedčení, že majú zostať zachované. Prvým úkonom, ktorým môže obec alebo občan prejaviť svoj 

kultúrny vzťah k veci hnuteľnej alebo nehnuteľnej, ale aj ku kultúrno-prírodnej či nehmotnej, ktorá sa 

viaže k histórii a vývoju obce je, aby na pôde obecného zastupiteľstva inicioval konštituovanie 

Zoznamu pamätihodností obce. Do tohto Zoznamu môže obec naraz aj postupne s časovým 

odstupom zapisovať evidovať/ veci, ku ktorým majú občania a obec vzťah. Tento vzťah môže byť 

založený aj na stave poznania, pretože nie všetko, čo my dnes považujeme za pamiatku sa aj v 

minulosti za pamiatku považovalo a opačne. Zoznam pamätihodností obce by mal byť živým 
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dokumentom. Zoznam pamätihodností obce spolu s VZN o pamätihodnostiach obce môže obec 

považovať, resp. deklarovať ako svoj program ochrany kultúrneho a historického dedičstva, ktorý 

môže byť podkladom v procese prípravy a realizácie územnoplánovacej dokumentácie obce alebo 

súčasťou dokumentácie pri predkladaní žiadostí na ochranu a renováciu pamätihodností.  

 

 

 

ad 2. Návrh zmeny VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

v znení VZN č. 9/2011 

 
Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s návrhom zmeny VZN č.5/2007 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 5/2007. 

V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec ako 

zriaďovateľ základných škôl určuje svojim všeobecne záväzným nariadením školské obvody pre 

jednotlivé základné školy. Školský obvod základnej školy zriadenej mestom  tvorí časť jeho územia, 

v obvode ktorého sa nachádza škola. 

Keďže v súčasnosti platné VZN č. 9/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských 

obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom  neodráža zmenu za 

ostatné obdobie, ku ktorej pristúpilo mesto Žiar nad Hronom v záujme rozvoja – výstavba 

novovzniknutej Ulice J. Považana . Z tohto dôvodu je potrebné  zosúladiť skutkový stav so stavom 

právnym a zaradiť do školských obvodov novú ulicu územia mesta. Vzhľadom na lokalitu novovzniknej 

ulice navrhujeme ulicu J. Považana začleniť do školského obvodu: Základná škola, Jilemnického ul. č. 

2, Žiar nad Hronom. Zároveň je potrebné v súlade s VZN č. 7/2014 zosúladiť názvy ulíc a doplniť čísla 

novovzniknutých obytných domov. 

 

 

 

ad 4. Rôzne, diskusia 

P. Veronika Balážová odporučila k bodu č. 2,  aby k zaradeným pamätihodnostiam bol popísaný aj 

skutkový stav. P. Šťastný sa informoval: Ako je to v prípade, keď niektorú pamätihodnosť nevlastní 

mesto – P. Vinarčík uviedol, že v takomto prípade bude mesto komunikovať s vlastníkom danej 

nehnuteľnosti. P. Helenka Žňavová navrhla, aby do tohto zoznamu bola zaradená aj budova 

Pohronského osvetového strediska, keďže má minimálne takú istú historickú hodnotu ako aj budova 

Gymnázia M. Rúfusa, ktorá v tomto zozname je zaradená.  

 

 

 

ad 5. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

 

Uznesenie č. 1/2015 

Komisia školstva a kultúry – 

A -- berie na vedomie:  

1. Zoznam nehnuteľných pamätihodností mesta Žiar nad Hronom  

2. Návrh zmeny VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 9/2011 

 

 

B - odporúča poslancom MsZ schváliť na najbližšom zasadnutí : 

-  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 9/2011  
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- Zoznam nehnuteľných pamätihodností mesta Žiar nad Hronom.  

 
Hlasovanie: 
počet členov komisie 12 
prítomní 9 
ospravedlnení 3 
za 9 hlasov  
proti 0 hlasov 
zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

 

 

 

 

 

 
            
                      
Zapísala: Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 
                    Mgr. Monika Balážová 
                                                                                                                 predsedníčka 
Dňa: 30. 01. 2015 
 


