Zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom
12.8.2020
Program
Otvorenie, voľba pracovných komisií
Návrh VZN - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Obchodná verejná súťaž – reštaurácia
Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2020
Schválenie spolufinancovania projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr.
Janského č. 8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom 965 01“
6. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
7. Schválenie spolufinancovania projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad Hronom“
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Pred hlasovaním sa prezentovalo 12 poslancov:
Mgr. Gabriela Hajdoniová, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Miroslav Rybársky, Bc. František Páleník, Ing. Dušan Berkeš, Adriana
Tatárová, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Monika Balážová, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Branislav Šťastný, Mgr.
Anna Líšková
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 12
za - 12 / Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Peter
Dubeň, Bc. František Páleník, Adriana Tatárová, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Mgr. Monika Balážová, Ing. Branislav Šťastný, Mgr.
Anna Líšková /
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0

Dochádzka
Účasť poslancov
Mgr. Monika Balážová - /
PaedDr. Veronika Balážová - O
Ing. Dušan Berkeš - /
Ing. Mária Biesová - O
Ing. Peter Dubeň - /
Mgr. Tomáš Fábry - /
Mgr. Gabriela Hajdoniová - /
Ing. Juraj Krátky - O
MUDr. Ladislav Kukolík - /
Mgr. Anna Líšková - /
Mgr. Norbert Nagy - /
Bc. František Páleník - /
Ing. Miroslav Rybársky - /
Stela Šeševičková - /
Ing. Branislav Šťastný - /
Adriana Tatárová - /
Ing. Rastislav Uhrovič - O
Ing. Stella Víťazková - /
Ing. Emil Vozár - O
Legenda :
/ - účasť na zasadnutí
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí

Uznesenia
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 78 / 2020
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Pozmeňujúci návrh poslanca MsZ Ing. Branislava Šťastného k bodu programu č. 1 rokovania
Mestského zastupiteľstva Mesta Žiar nad Hronom, k návrhu „Všeobecné záväzné nariadenie
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb“ v § 3 ods. 7 návrhu VZN nasledovne:
„Ozvučenie exteriérového sedenia sa zakazuje celoplošne, okrem ozvučenia exteriérového sedenia
výlučne živou hudbou, a to len v mesiacoch máj až september, v časoch medzi 17:00 hod. až 20:00
hod.“
Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov:
Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Monika Balážová, Stela Šeševičková, Ing. Dušan Berkeš, Ing. Branislav Šťastný,
Ing. Miroslav Rybársky, Ing. Peter Dubeň, Ing. Stella Víťazková, MUDr. Ladislav Kukolík, Bc. František Páleník, Adriana Tatárová,
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 13
za - 8 / Mgr. Norbert Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, Bc. František Páleník, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Anna
Líšková, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová /
proti – 2 / Ing. Stella Víťazková, Stela Šeševičková /
zdržal sa – 3 / Mgr. Monika Balážová, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Gabriela Hajdoniová /
nehlasoval – 0

Uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 79 / 2020
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
„Všeobecné záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.“
Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov:
Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Monika Balážová, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Miroslav
Rybársky, Mgr. Anna Líšková, Adriana Tatárová, Ing. Dušan Berkeš, Bc. František Páleník, Stela Šeševičková, Ing. Stella
Víťazková, MUDr. Ladislav Kukolík
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 13
za - 7 / Mgr. Norbert Nagy, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Stella Víťazková, Ing. Dušan Berkeš, Stela Šeševičková, Mgr. Monika
Balážová, Mgr. Anna Líšková /
proti – 1 / Ing. Branislav Šťastný /
zdržal sa – 5 / Ing. Peter Dubeň, Bc. František Páleník, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová /
nehlasoval – 0

Uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 80 / 2020
Mestské zastupiteľstvo

a) schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v stavbe –
administratívna budova MsU so súpisným číslom 439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644
– zastavané plochy a nádvoria, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1136,
v katastrálnom území Žiari nad Hronom na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, a to:
Nebytový priestor

Umiestnenie

2 kancelárie
Reštaurácia
Kuchyňa, sklady
SPOLU

1.NP
1.NP
1.NP

Výmera

15,81 m2
78,80 m2
126,23 m2
220,84 m2

Minimálna
ročná sadzba
nájmu za 1 m2
62,00 €
90,00 €
29,00 €

Minimálne
nájomné/rok
980,22 €
7 092,00 €
3 660,67 €
11 732,89 €

nasledovným spôsobom:
verejná obchodná súťaž v zmysle § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.

b) schvaľuje
v zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo:
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
Zastúpené:
Mgr. Peter Antal, primátor
IČO:
00 321 125
DIČ:
2021339463
Bank. spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu:
SK 87 0200 0000 0000 1462 1422
Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno:
Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo:
045/678 71 32
E-mail:
miroslava.paulikova@ziar.sk
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe
– Administratívna budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.619 m2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46, 965
01 Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom Žiar nad
Hronom – katastrálny odbor, pre Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, katastrálne územie
Žiar nad Hronom a to nebytové priestory:

Nebytový priestor
2 kancelárie

Umiestnenie

1.NP

Výmera

15,81 m2

Minimálna
ročná sadzba
nájmu za 1 m2
62,00 €

Minimálne
nájomné/rok
980,22 €

Reštaurácia
Kuchyňa, sklady
SPOLU

1.NP
1.NP

78,80 m2
126,23 m2
220,84 m2

90,00 €
29,00 €

7 092,00 €
3 660,67 €
11 732,89 €

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)
Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn. súčasné zariadenie a vybavenie nebytových priestorov
nie je súčasťou predmetu nájmu).
Pôdorys nebytových priestorov:
- 1. nadzemné poschodie – príloha č. 1
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie zmluvy o nájme v zmysle zákona číslo
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí byť
datovaný a spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach
riadne a vlastnoručne podpísaných navrhovateľom. Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme
nebytových priestorov tvorí prílohu č. 3 súťažných podmienok. Navrhovateľ je povinný spracovať
súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom
vzore sú záväzné a nemenné. Navrhovateľ je povinný doplniť údaje návrhu nájomnej zmluvy v
priloženom vzore a to:
a)

presné označenie navrhovateľa:
• ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
adresu sídla, IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu, označenie bankového spojenia,
z ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu, e-mail,
• ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta
podnikania, označenie registra a číslo zápisu, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia,
z ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu, e-mail,
• ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazované nájomné, číslo
telefónu, e-mail.

b) návrh výšky nájomného za predmet nájmu /výška nájmu/ rozpísaný nasledovne:
Nebytový priestor
2 kancelárie
Reštaurácia
Kuchyňa, sklady
SPOLU

Umiestnenie
1.NP
1.NP
1.NP

Výmera
15,81 m2
78,80 m2
126,23 m2
220,84 m2

Ročná sadzba
nájmu za 1 m2

Nájomné/rok
€
€
€

€
€
€
€

Výška mesačného nájomného: ............................€.
Ponuka nájomného v mene Euro musí byť najmenej vo výške stanovenej Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v platnom znení (minimálna
výška nájomného je uvedená v tabuľke v časti predmetu obchodnej verejnej súťaže).
2. Účel nájmu: prevádzkovanie reštaurácie (činnosti reštaurácií a pohostinstiev, pohostinská činnosť),
pričom prevádzková doba sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žiar nad Hronom č.
11/2009 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení VZN č. 6/2013.
3. Doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace.

4. Účastnícky poplatok vo výške 50,- EUR uhradený na účet mesta Žiar nad Hronom IBAN SK 87 0200
0000 0000 1462 1422. Účastnícky poplatok musí byť uhradený najneskôr v deň podania návrhu do
obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ uvedie pri prevode účastníckeho poplatku variabilný
symbol 888 a do poľa „poznámka“ svoje obchodné meno s dodatkom „účastnícky poplatok do
obchodnej verejnej súťaže“. Účastnícky poplatok je nenávratný.
5. Záloha na nájom vo výške 7.000,- EUR uhradená na účet mesta Žiar nad Hronom IBAN SK 69 0200
0000 0020 3305 2551 najneskôr ku dňu ukončenia verejnej obchodnej súťaže. Navrhovateľ uvedie
pri prevode zálohy na nájom variabilný symbol 999 a do poľa „poznámka“ svoje obchodné meno
s dodatkom „záloha na nájom do obchodnej verejnej súťaže“. Záloha na nájom sa vracia
neúspešným navrhovateľom najneskôr do 15 pracovných dní od zasadnutia komisie, na ktorej bol
vybraný víťazný súťažný návrh. Časť zloženej zálohy vo výške 3-násobu výšky mesačného
nájomného za prenájom nebytových priestorov v prípade víťazného navrhovateľa sa započíta ako
zábezpeka v zmysle Čl. IV bod 9 Zmluvy o nájme nebytových priestorov, zvyšná časť zloženej
zálohy sa započíta na úhradu nájomného za prenájom nebytových priestorov a platieb za služby
spojené s užívaním predmetu nájmu.
6. Zúčastniť sa obchodnej verejnej súťaže je navrhovateľ spôsobilý len v prípade, ak prevádzkoval
reštauračné zariadenie, t.j. poskytoval pohostinskú činnosť a/alebo činnosť reštaurácií
a pohostinstiev súvisle po dobu najmenej päť rokov počas posledných siedmych rokov, ku dňu
vyhlásenia tejto obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ preukáže splnenie podmienky podľa tohto
bodu čestným vyhlásením, kde uvedie označenie prevádzky, adresu prevádzky, obdobie
prevádzkovania prevádzky (napr. január 2014 – december 2019), druh prevádzky, resp. činnosti
podľa živnosti (napr. pohostinská činnosť, výdajňa stravy, prevádzka rýchleho občerstvenia a pod.).
Navrhovateľ je na požiadanie povinný preukázať skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení podľa
tohto bodu.

7. Prílohou súťažného návrhu musí byť čestné vyhlásenie navrhovateľa, že je schopný vybaviť
predmet obchodnej verejnej súťaže gastro technikou, zariadením priestoru kuchyne a zariadením
priestoru reštaurácie, súčasťou ktorého musí byť uvedený aj rozpis gastro techniky, zariadenia
priestoru kuchyne /napr. konvektomaty, sporáky, rúry, panvice, kuchynské roboty, gastro zariadenia
na výdaj a prepravu jedál - výdajné vozíky, vitríny, varnice, termoporty, špeciálne jedálenské
podnosy, gastronádoby, profesionálne gastro umývačky skla a riadu, kávovary, fritézy, grily
kontaktné, grily na kurčatá, salamandre, smažiace dosky, strúhače zeleniny, mixéry, mlynčeky na
mäso, kutre, škrabky zemiakov, vybavenie pizzerii - pizza pece, hnetače cesta, chladiace stoly ,
chladiace gastronomické zariadenia, nerezový gastro nábytok, nerez hrnce, riady a inventár
gastronómie/ a zariadenia priestoru reštaurácie /nábytok/, ktorým bude zo strany navrhovateľa
vybavený predmet obchodnej verejnej súťaže /príloha č. 2 súťažných podmienok/.
8. Podmienkou je uviesť reštauráciu do prevádzky do 30-tich dní odo dňa účinnosti Zmluvy o nájme
nebytových priestorov.
9. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
10. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo
súťaže vylúčený.
11. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie návrhov. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možné dodatočne
opraviť aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.
12. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh :

a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,
b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,
c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo:
• odmietnuť všetky predložené návrhy,
• predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Mestského zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené
podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a
prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
14. Obhliadku nehnuteľnosti môžu záujemcovia vykonať po dohode s povereným zamestnancom MsÚ
v Žiari nad Hronom /Ing. Paulíková, 045/678 71 32/ v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do
15,30 hod.
15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na
úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol úspešný.
16. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný až do uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových
priestorov v súlade s vyhlásenou obchodnou verejnou súťažou.

Miesto a lehota predkladania návrhov:
1. Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná
súťaž – Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
2. Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to
v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.
3. Lehota na predkladanie ponúk: od 14.08.2020 do 24.08.2020 do 12,00 hod. V tejto lehote musia
byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3. tohto písmena bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.

Časový plán súťaže :
1. Vyhlásenie súťaže: 14.08.2020
2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 24.08.2020
3. Vyhodnotenie súťažných návrhov : vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční komisia.
Komisia najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže vyberie najvhodnejší návrh.
Členovia komisie:
• Ing Mária Biesová – predseda
• MUDr. Ladislav Kukolík – člen
• Mgr. Norbert Nagy – člen
• Ing. Peter Dubeň – člen
• Ing. Miroslav Rybársky – člen
• Stela Šeševičková - člen
• Právny zástupca Mesta Žiar nad Hronom
• Ing. Martin Majerník – člen

•

Ing. Juraj Miškovič – člen

Zapisovateľka:
• Ing. Miroslava Paulíková
4. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
a zároveň bude zverejnený v médiách úspešný navrhovateľ.

Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov:
1.
2.

3.

4.

Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nájmu predložená navrhovateľom.
Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č.1. Ďalším ponukám bude priradené číslo podľa poradia. Za najvhodnejší
návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené
vyhlasovateľom a ktorého cenová ponuka /výška nájmu/ bude najvyššia. V prípade rovnakej
cenovej ponuky rozhodne skorší termín podania návrhu.
Úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list
s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme nebytových priestorov
bude uzatvorená do 10 dní od oznámenia výsledkov súťaže.
Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej
verejnej obchodnej súťaže.

Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov:
Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Monika Balážová, Adriana Tatárová, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková,
Mgr. Anna Líšková, Ing. Branislav Šťastný, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav
Kukolík, Bc. František Páleník
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 13
za - 13 / Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Dušan Berkeš Mgr. Monika Balážová, Ing. Miroslav Rybársky, Stela Šeševičková, MUDr.
Ladislav Kukolík, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Stella Víťazková, Bc. František Páleník, Adriana Tatárová, Mgr.
Anna Líšková, Mgr. Gabriela Hajdoniová /
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 81 / 2020
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) III. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2020 v zmysle predloženého návrhu.
b) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 10.000,- Eur (slovom desaťtisíc Eur) pre
prijímateľa: IČO:00684112, Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 831 04 Bratislava.
Účel dotácie: finančné krytie materiálno technických výdavkov súvisiacich s organizovaním pretekov
Okolo Slovenska v etapovom meste Žiar nad Hronom.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov:
Mgr. Gabriela Hajdoniová , Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Anna Líšková, Stela
Šeševičková, Ing. Peter Dubeň, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Adriana Tatárová, Ing. Stella
Víťazková, Mgr. Monika Balážová, Bc. František Páleník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 14
za - 14 / Ing. Miroslav Rybársky, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Norbert Nagy, Stela Šeševičková, Bc. František
Páleník, Ing. Branislav Šťastný, Adriana Tatárová, Mgr. Monika Balážová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Tomáš Fábry, Mgr. Anna
Líšková, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Gabriela Hajdoniová /
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 82 / 2020
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy,
Ul. Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom
965 01“
realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

operačný program: Ľudské zdroje
prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít
investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania
a starostlivosti v ranom detstve
kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2
žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom

• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu
mesta Žiar nad Hronom vo výške 6.438,19 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 128.763,73 Eur.
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad
Hronom, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa

Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov:
Stela Šeševičková, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Víťazková, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Norbert Nagy,
Adriana Tatárová, Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Gabriela
Hajdoniová, Bc. František Páleník, Mgr. Monika Balážová
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 14
za - 14 / Ing. Stella Víťazková, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Tomáš Fábry, Stela Šeševičková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing.
Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík, Adriana Tatárová, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Anna Líšková, Mgr. Monika
Balážová, Ing. Branislav Šťastný, Bc. František Páleník /
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 83 / 2020
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“
realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

operačný program: Kvalita životného prostredia
prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane
ekosystémových prístupov
špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
žiadateľ: mesto Žiar nad Hronom

• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu
mesta Žiar nad Hronom vo výške 18.390,60 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 367.811,94 Eur. Celkové náklady projektu sú vo
výške 392.077,55 Eur
• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad
Hronom, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa

Pred hlasovaním sa prezentovalo 13 poslancov:
Mgr. Anna Líšková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Monika Balážová, Ing. Branislav Šťastný, Adriana
Tatárová, Bc. František Páleník, Ing. Dušan Berkeš, Ing. Miroslav Rybársky, MUDr. Ladislav Kukolík, Mgr. Tomáš Fábry, Ing.
Peter Dubeň, Mgr. Norbert Nagy
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 13
za - 13 / Ing. Dušan Berkeš, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Monika Balážová, Mgr.
Tomáš Fábry, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Anna Líšková, Bc. František Páleník, MUDr. Ladislav
Kukolík, Adriana Tatárová, Ing. Peter Dubeň /
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 84 / 2020
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
• predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Moderné technológie – SMART CITY Žiar nad
Hronom“ realizovaného v rámci výzvy s kódom OPII-2020/7/11-DOP.
• zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu
mesta Žiar nad Hronom vo výške 29.936,42 Eur, čo predstavuje minimálne 5% z celkových
opravených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 598.728,41 Eur.

• zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Žiar nad
Hronom, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa

Pred hlasovaním sa prezentovalo 14 poslancov:
Mgr. Tomáš Fábry, Adriana Tatárová, Mgr. Monika Balážová, Ing. Stella Víťazková, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Branislav
Šťastný, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Miroslav Rybársky, Bc. František Páleník, Stela Šeševičková, Mgr. Anna
Líšková, Ing. Dušan Berkeš, MUDr. Ladislav Kukolík
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov -19
prítomní – 14
za - 14 / Mgr. Monika Balážová, Ing. Miroslav Rybársky, Adriana Tatárová, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Mgr. Norbert Nagy, Ing.
Dušan Berkeš, Stela Šeševičková, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Peter Dubeň, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Víťazková, Mgr.
Anna Líšková, Bc. František Páleník, Ing. Branislav Šťastný /
proti – 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

