
MsZ 21.12.2006 

 
 
                                Výpis  uznesení  

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva  
v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: divadelná sála MsKC v Ţiari nad Hronom  
čas konania: 21. december 2006, 10.00 hod. 
 
 
Uznesenie č. 106/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ berie na vedomie  
 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta 
2. Vystúpenie znovuzvoleného primátora mesta  

 
b/ konštatuje, že  
 

1. znovuzvolený primátor mesta Mgr. Ivan Černaj zloţil zákonom predpísaný sľub primátora mesta 
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva : 

 

- Mgr. Peter Antal 
- Ing. Jozef Baláţ  
- Mgr. Marek Baláţ 
- PaedDr. Veronika Baláţová 
- Ing. Dušan Bosák 
- MUDr. Lýdia Cígerová 
- Ing. Peter Dubeň 
- Mgr. Monika Kopčová 
- Ing. Karol Krist 
- MUDr. Ladislav Kukolík 
- Soňa Lukyová 
- Boţena Mikulčíková 
- Stela Šeševičková 
- Mgr. Slavomír Šimeg 
- Ing. Ján Vinarčík 
- Ing. Stella Víťazková 
- MUDr. Oľga Voldánová 
- Mgr. Roman Zaťko 
- Ing. Michal Ţurav 

 
zloţili zákonom predpísaný sľub poslancov mestského zastupiteľstva. 

 
 
Uznesenie č. 107/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje   
 
Spôsob hlasovania o voľbe zástupcu primátora a to verejným hlasovaním. 
 
b/ volí 
 
Do funkcie zástupcu primátora mesta p. poslanca  

 
Mgr. Romana Zaťka 

 
s účinnosťou od 21.12.2006. 
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Uznesenie č. 108/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje   
 
Spôsob hlasovania o poverení poslancov a neposlanca pre výkon občianskych obradov, a to verejným 
hlasovaním za všetkých poslancov a neposlanca spoločne. 
 
b/ poveruje  
 
výkonom občianskych obradov nasledovných poslancov MsZ : 
 

- PaedDr. Veronika Baláţová 
- Stela Šeševičková 
- Mgr. Roman Zaťko 
- Mgr. Monika Kopčová 

 
a neposlanca (s výnimkou vykonávania aktov uzatvárania manţelstva)  
 

- Ing. Mária Čopová 
 
 
Uznesenie č. 109/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
a/ plat primátora mesta určený podľa § 4 zákona NR SR o právnom postavení a platobných pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako súčin priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 3,20. Plat sa zaokrúhľuje na celé 
stovky korún nahor. 
 
b/ podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona mesačnú odmenu vo výške 50% z platu  
 
 
Uznesenie č. 110/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje   
 
Rokovanie nasledujúceho MsZ na deň 8.2.2007 o 9.00 hod. v priestoroch MsKC Ţiar nad Hronom. 
 
b/ ukladá prednostke MsÚ 
 
Zabezpečiť po  materiálnej a technickej stránke rokovanie MsZ na deň 8.2.2007. 
 
 
Zodpovedný: v uznesení 
Termín: v uznesení 
 
 
Uznesenie č. 111/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  
ukladá prednostke MsÚ 
 
Zapracovať do programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 8.2.2007 diskusiu k návrhom na zloţenie 
poradných orgánov MsZ a voľbu ich predsedov. 
 
Zodpovedný: v uznesení 
Termín: v uznesení  
 
 


