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Zápis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom 
čas konania: 25. jún 2014, 9.00 hod. 
  
primátor mesta:  Mgr. Peter Antal 
viceprimátor mesta:       Ing. Emil Vozár 
overovatelia zápisu: Mgr. Monika Balážová 

PaedDr. Veronika Balážová  
zapisovateľka:  Lucia Zaťková  
prítomní:  prezenčná listina 
 
 
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva : 
 
k bodu 1) programu  
 

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol primátor 
mesta (ďalej „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. Konštatoval, že je prítomných 16 poslancov (v priebehu 
rokovania sa počet zvýšil na 18). Ospravedlnený je poslanec MUDr. Richard Rišňovský.  
 
 
Program rokovania Mestského zastupiteľstva  

 
K programu rokovania, ktorý poslanci obdržali na pozvánke spolu s materiálmi na dnešné 

rokovanie predsedajúci navrhol nasledovné zmeny :  
 

- vypustiť z programu bod č. 4. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TS Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o. (nie je potrebné to dnes schvaľovať v predloženej forme uznesenia, 
postačujúce bude upravené uznesenie pri schvaľovaní zmeny rozpočtu v bode 3a) 

- pôvodný bod č. 8. Správa o činnosti Mestského športového klubu ZH za rok 2013 presunúť za 
bod č. 17. TS spol. s r.o. – Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013 (na základe podnetu 
konateľa MŠK) 

- doplniť bod č. 18b) PHSR - predĺženie 
 
 Program následne prečítal. Poslanci hlasovali o programe dnešného zasadnutia  v tomto znení :  

 
1. Otvorenie, voľba pracovných komisií  
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ  
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta  

a) III. Zmena rozpočtu  
4. Vyhlásenie výberového konania HKM mesta ZH  
5. Informácia o projektoch  
6. Informácia o programe odpadového hospodárstva mesta  
7. Informácia o Národnom projekte terénna sociálna práca v obciach  
8. VZN o zhromažďovaní obyvateľov mesta ZH  
9. VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest ...  
10. VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
11. Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom  
12. VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb  
13. Zmluva o vykonávaní niektorých úloh MsP na území obce Ladomerská Vieska  
14. Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ ...  
15. TS spol. s r. o. - Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013  
16. Správa o činnosti Mestského športového klubu ZH za rok 2013  
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17. Interpelácia poslancov  
18. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:  

a) SMM – majetkovo-právne vzťahy  
b) PHSR - predĺženie  

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

 
  
 V ďalšej časti predsedajúci pristúpil k oboznámeniu prítomných s jeho návrhom na obsadenie 
návrhovej komisie v zložení : MUDr. Lýdia Cígerová, Mgr. Andrej Jánoška, Jozef Tomčáni.  
 
prítomní –  16 
za –  15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, 
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
zdržal sa – 1  /Tomčáni/ 

 
 
 Funkciu overovateľov zápisu z dnešného zasadnutia predsedajúci navrhol obsadiť Mgr. Monikou 
Balážovou a PaedDr. Veronikou Balážovou. Návrh bol schválený hlasovaním : 
 
prítomní –  16 
za –  15  /PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, 
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
zdržal sa - 1  /Mgr. Balážová/ 
 
 

Zapisovateľkou bola zvolená Lucia Zaťková.  
 

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

 
 
 

k bodu 2) programu  
 

S informáciou o plnení prijatých uznesení s termínom plnenia ku dňu 25.6.2014 vystúpila hlavná 
kontrolórka mesta, Ing. Eva Vincentová. Správa v písomnej podobe tvorí prílohu v materiáloch 
z dnešného zasadnutia.  

 
Predsedajúci otvoril k danému bodu rozpravu. Nik z prítomných nediskutoval, hlasovalo sa 

o uznesení tohto znenia: 
 

  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 65 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o plnení prijatých uznesení MsZ  
 
prítomní – 15  
za – 15 /PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr.  
Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie bolo prijaté.  
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k bodu 3) programu  
 
 Písomne predloženú informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.4.2014 ústne 
v krátkosti doplnil vedúci Odboru ekonomiky a financovania, Ing. Martin Majerník. Skonštatoval plnenie 
rozpočtu za prvé 4 mesiace na 44% na úrovni príjmov, 33% na úrovni výdavkov. Mierny optimizmus 
naznačil pri vývoji napĺňania príjmovej časti rozpočtu. Výdavkovú časť ovplyvňuje rozbiehajúca sa  
investičná výstavba, ako aj tá, ktorá je v procese príprav. Plnenie rozpočtu v jednotlivých programoch je 
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2014 až na program Školstvo (v súčasnosti je mesto 
v dohadovacom konaní s MŠ SR ohľadom dofinancovania prenesených kompetencií) a program Správa 
majetku mesta (vysoké plnenie je zapríčinené doúčtovaním r. 2013 v sume cca 55 tis. Sk).  
 
 Predsedajúci otvoril rozpravu. K plneniu rozpočtu diskutovali:  
 
- Ing. Mária Biesová - opýtala sa, či plnenie položky daň z nehnuteľnosti k 30.4.2014 (kód 121 v bežných 
príjmoch) je také, ako aj po minulé roky k tomuto termínu; či nízke plnenie položky miestne komunikácie 
(program SMM, kód 4.3.) = 12% súvisí so zimou a či sa bude v tomto období opäť navyšovať.  
 
 Odpovedali Ing. Martin Majerník, Ing. Ján Vinarčík. 
 
- Mgr. Norbert Nagy - poukázal na reálnosť rizika v plnení rozpočtu v programe Školstvo, kód 9, dúfa 
v úspešný záver dohadovacieho konania; informoval, že organizátori tohtoročných MS v basketbale žien 
do 17 rokov v Bratislave uvítajú účasť nášho basketbalového klubu ZŠ M.R.Štefánika 17 na týchto 
majstrovstvách a to vystúpením pred 4 zápasmi, požiadal primátora mesta v prípade, že to bude možné 
o podporu formou finančného príspevku.  
  
 Odpovedal Mgr. Peter Antal. 
  
- Ing. Emil Vozár - poukázal do budúcna na potrebu ponechať rezervu v súvislosti so službami MHD = 
program SMM, kód 4.4. pre prípad opätovného doučtovávania, je rád, že OŽP má v pláne zaoberať sa 
optimalizáciou dopravy v meste, nakoľko je veľmi potrebná.   
 
 Odpovedal Ing. Ján Vinarčík.  
 
- PaedDr. Veronika Balážová - poukázala na nízke plnenie rozpočtu v programe SMM, kód 4.5. verejné 
osvetlenie, hoci bol práve v tejto oblasti navyšovaný. 
 
 Odpovedal Ing. Martin Majerník. 
 
 Prítomní hlasovali o uznesení tohto znenia:  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 66 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informáciu o plnení rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom k 30.4.2014.  
 
prítomní – 16  
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,  
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 3a) programu  

 
Zdôvodnenie predloženej III. zmeny rozpočtu mesta na tento rok podal prítomným vedúci Odboru 

ekonomiky a financovania, Ing. Martin Majerník. Zmena obsahuje: 
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1. presun rozpočtových prostriedkov v rámci Programu školstvo v sume 3 000 Eur z bežného rozpočtu 
do kapitálového rozpočtu, za účelom zakúpenia sporáka do jedálne MŠ na Ul. A. Kmeťa 11,  

 
2. použitie mimorozpočtových prostriedkov z rezervného fondu na zvýšenie ZI v TS Žiar nad Hronom, 

spol. s r.o. vo forme peňažného vkladu v sume 200 000 Eur.  
 

Predsedajúci otvoril rozpravu, v ktorej sa nik z prítomných nevyjadril. Poslanci hlasovali 
o uznesení nasledovného uznesenia: 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 67 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
III. zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2014 v zmysle predloženého návrhu, ktorý 
predstavuje:  
  
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci Programu školstvo – v sume 3 000 Eur,  
  
b) použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 200 000 Eur, a to za podmienky, že do 
31.12.2014 bude zvýšené základné imanie obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 
Hronom, spol. s r. o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S.  
  
Poznámka:  
V prípade, ak do 31.12.2014 nebude zvýšené základné imanie spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar 
nad Hronom, spol. s r. o., uznesenie pod písm. b) stráca platnosť.   
 
prítomní – 17  
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 

k bodu 4) programu  
 

Informáciu k vyhláseniu výberového konania na hlavného kontrolóra nášho mesta podala Ing. 
Mariana Páleníková, prednostka MsÚ. Nakoľko dňa 25.9.2014 končí funkčné obdobie doterajšej hlavnej 
kontrolórke mesta a tým zaniká výkon jej funkcie (6-ročné funkčné obdobie), mestu Žiar nad Hronom 
vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinnosť 40 dní 
pred dňom konania voľby vyhlásiť výberové konanie  na obsadenie tejto funkcie. Celý postup vyhlásenia 
výberového konania uvedený v predloženom návrhu na uznesenie, je taktiež v súlade s uvedeným 
zákonom.  

 
Predsedajúci otvoril rozpravu, v ktorej vystúpil Ing. Peter Dubeň s otázkou, či je možné tesne 

pred voľbou hlavného kontrolóra upraviť voľbu verejného hlasovania.  
 
Odpovedala Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ, že spôsob hlasovania je na rozhodnutí 

zastupiteľstva. Verejná voľba v návrhu uznesenia je z dôvodu, že aj predchádzajúca voľba HKM sa 
uskutočnila verejným hlasovaním.   

 
Prítomní hlasovali o uznesení tohto znenia : 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 68 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ vyhlasuje  
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voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 18. septembra 2014. 
 
b/ určuje 
 
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Voľba hlavného 
kontrolóra bude vykonaná formou verejného hlasovania. 
 

2. Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 
Kvalifikačné predpoklady: 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelania 
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  bude výhodou 
- minimálne 5 rokov praxe 
 
Ďalšie požiadavky: 
- bezúhonnosť 
- počítačové znalosti – Microsoft Word, Microsoft Excel, internet 
- profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť 
 
Požadované doklady: 
- písomná prihláška do výberového konania 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
- profesijný životopis 
- motivačný list 
- overená kópia o dosiahnutom vzdelaní 
- potvrdenie o praxi 
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa § 11 zákona č.    
  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel   
  voľby hlavného kontrolóra 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra 
mesta“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr 3. septembra 2014 na adresu: 
 
Mestský úrad 
Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
 
c/ poveruje 
 
Mestský úrad v Žiari nad Hronom zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mesta 
Žiar nad Hronom na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, najmenej 40 dní pred dňom konania 
voľby, t. j. 4. augusta 2014. 
 
prítomní – 18  
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
zdržal sa – 3  /Bc. Biela, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/ 

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 Po hlasovaní sa k schválenej forme hlasovania pre voľbu hlavného kontrolóra mesta rozvila 
diskusia, nakoľko vzišlo nedorozumenie ohľadom vysvetlenia si odpovede prednostky MsÚ, Ing. Mariany 
Páleníkovej na otázku poslanca Ing. Dubeňa, ktorý neskôr vysvetlil, že svojou otázkou smeroval na  
možnosť zmeniť formu hlasovania v deň voľby HKM. 
 
 Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ a Mgr. Peter Antal, primátor mesta vysvetlili, že 
nakoľko je pred voľbou hlavného kontrolóra už len dnešné zasadnutie, priestor na schválenie formy 
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hlasovania je práve na dnešnom zasadnutí, keďže dnes sa schvaľuje proces vyhlásenia výberového 
konania a forma hlasovania je jeho súčasťou. Forma daná musí byť, aby kandidáti vedeli, akým 
hlasovaním voľba prebehne. Ak chceli poslanci hlasovať tajne, bolo potrebné podať poslanecký návrh na 
zmenu formy hlasovania a to pred hlasovaním za vyššie uvedené hlasovanie. 
  
 Diskutovali tiež: Ing. Peter Dubeň, Ing. Mária Biesová, PaedDr. Veronika Balážová, Ing. Emil 
Vozár, MUDr. Lýdia Cígerová. 
 
 
 
k bodu 5) programu  
 
 K písomne predloženému materiálu o stave projektov realizovaných Mestom Žiar nad Hronom  
vystúpil projektový manažér, Ing. Pavel Mužík. Mgr. Peter Antal, primátor mesta ho doplnil s informáciou, 
že mesto v zmysle pravidiel čerpania NFP požiadal riadiaci orgán, MŽP SR o prerušenie čerpania 
nenávratného finančného príspevku na projekt Centrum zhodnocovania odpadov v ZH a to po dobu 
výkonu kontroly dokumentácie nového verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie (cca 4 
mesiace), ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje reálnosť ukončenia projektu v termíne do 31.12.2014.  
 
 Predsedajúci vyzval prítomných poslancov do diskusie: Diskutovali:  
 
- Bc. Viera Biela – poďakovala sa primátorovi mesta a poslancom v mene skupiny účastníkov anglického 
kurzu v rámci projektu „Učme sa aj vo vyššom veku“ za možnosť zúčastniť sa tohto projektu, 
realizovaného Mestom Žiar nad Hronom v r. 2014 a tlmočila požiadavku účastníkov zaradiť v rámci 
možností do mestského rozpočtu na ďalšie obdobie financie na pokračovanie tohto kurzu.  
 
- Ing. Stella Víťazková – opýtala sa, či je predpoklad toho, že budeme mať zo strany MŽP schválený 
posun termínu ukončenia projektu o požadovanú dobu výkonu kontroly VO 
 
 Odpovedal Mgr. Peter Antal. 
 
- Mgr. Norbert Nagy – na upresnenie sa opýtal, či termín ukončenia projektu môže považovať termín 04 / 
2015. 
 
 Odpovedal Mgr. Peter Antal.  
 
 Prítomní hlasovali o návrhu uznesenia v tomto znení : 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 69 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informáciu o projektoch.  
 
prítomní – 18  
za – 17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
zdržal sa – 1  /Mgr. Nagy/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 6) programu  
 
 Informáciu o Programe odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2011-2015 
predložil Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru ŽP.  
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 Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpila Ing. Mária 
Biesová:  
 
1. poďakovala za vypracovanie rozsiahleho programu OH 
2. požiadala vysvetliť, prečo sa tento dokument volá Program OH mesta Žiar nad Hronom na roky   2011-  
    2015 a prečo je schvaľovaný v r. 2014  
3. hodnotila na základe tabuľkových sumarizácií v  dokumente = „nakladanie s odpadmi“ a  to   konkrétne  
    pri zložke plasty, zvýšený objem vyzbieraných  plastov, kde napr. v r. 2006 bolo vyzbieraných 36,45 t a  
    po zrealizovaní projektu Intenzifikácia separovaného zberu v ZH v r. 2013 298,345 t. Opýtala sa, či cieľ   
    stanovený do r. 2015 pri tejto zložke, t.j. 300 t je už definitívne číslo, ktoré nie je možné prekročiť.       
4. poukázala    na   skutočnosť, že   jeden   z bodov   v    POH    mesta   do   roku   2005 bolo neprekročiť   
    zneškodňovanie odpadov skládkovaním hodnotu 22%. Cieľ splnený nie je. V tejto súvislosti sa opýtala,    
    akú hodnotu očakávame do r. 2015.  
 
 Odpovedal Ing. Ján Vinarčík. 
 
 V nasledujúcej časti dal predsedajúci hlasovať o tomto znení návrhu uznesenia : 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 70 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informáciu o Programe odpadového hospodárstva mesta Žiar nad Hronom na roky 2011 – 2015, 
predloženom na schválenie Okresnému úradu v Žiari nad Hronom dňa 12.6.2014.  
 
prítomní – 18  
za – 18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 7) programu  
 
 S informáciou o Národnom projekte „Terénna sociálna práca v obciach“ pred prítomnými 
vystúpila vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa, Ing. Monika Minárová. Okrem iného uviedla, že na 
dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva je prítomná aj koordinátorka tohto projektu (má na starosti 
administratívnu časť projektu a koordinuje celú činnosť) a prítomní v plnej zostave sú tiež terénni sociálni 
pracovníci, v prípade žeby mali poslanci nejaké otázky priamo na nich. Spomenula tiež, že v súčasnosti 
dochádza k zmene v personálnom obsadení terénnych sociálnych pracovníkov - ku koncu mája 
odchádza Bc. Pavel Horváth, ktorému sa touto cestou poďakovala za spoluprácu.  
 
 Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojili: 
 
- Ing. Peter Dubeň – zaujímal sa, ako mesto spolupracuje v rámci tohto projektu s obcou Očová (strana 
9. predloženého materiálu, Spolupráca so školami). 
 

Odpovedala Ing. Monika Minárová.  
 

- Ing. Stella Víťazková – terénna sociálna práca má svoje opodstatnenie; zaujímala sa, či je do budúcna 
predpoklad rozšírenia klientov využívajúcich služby v rámci terénnej sociálnej práce, ktorým bude 
potrebné pomôcť pri včlenení sa do našej spoločnosti, alebo je stav „zastabilizovaný“; poukázala na 
skutočnosť, že starostovia okolitých obcí skupujú nehnuteľnosti práve preto, aby sa im tam 
nenasťahovala táto komunita ľudí; poďakovala terénnym pracovníkom za ich prácu.  

 
Reakcia Ing. Monika Minárová, Mgr. Peter Antal.  
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- Ing. Emil Vozár – poďakoval Bc. Pavlovi Horváthovi, terénnemu sociálnemu pracovníkovi za všetko, čo 
pre mesto v tejto oblasti vykonal.  

 
- Mgr. Katarína Dekýšová – váži si prácu terénnych sociálnych pracovníkov; uvítala by užšiu spoluprácu  
so školami v rámci tejto sociálnej práce napríklad za účelom doučovania detí zo sociálne slabších rodín 
(nie len z Kortíny), ktorým rodičia nevedia pomôcť z dôvodu vlastnej neznalosti 

 
Odpovedala Ing. Monika Minárová. 
 

- Ing. Rastislav Uhrovič – opýtal sa, či sa v rámci terénnej sociálnej práce spolupracuje so 
žiarskym farským úradom (misionárska činnosť), ak nie, je to veľká škoda, keďže v minulosti bola táto 
činnosť poslaním farností; k štatistickým údajom – opýtal sa, či počet klientov v roku 2014 narástol o 43; 
opýtal sa, či je možné pripraviť pre poslancov štatistiku – prehľad stavu vývoja v lokalitách s týmito 
klientmi od r. 2008 po súčasnosť; zaujímal sa, či uvedený počet  obyvateľov v časti Šašovské Podhradie 
= 53 je sústredených do 1 domu pod mostom; opýtal sa, či je možné zabrániť tomu, aby vlastníci 
pozemkov umožňovali  tejto komunite ľudí osádzať na svojich pozemkoch príbytky.  

 
Odpovedali Ing. Monika Minárová, Mgr. Miriam Mezeiová, Mgr. Peter Antal. 
 

- PaedDr. Veronika Balážová – poďakovala sa za vypracovaný materiál; zaujímala sa, či hygiena robí 
rozbor vody v časti Šašovské Podhradie – pod mostom, ktorú tamojší obyvatelia používajú; zaujímala sa 
v súvislosti s uvedenými najpozitívnejšími úspechmi, koľkí klienti boli pod záštitou terénnych sociálnych 
pracovníkov umiestnení na trh práce a o aké pracovné miesta ide.   

 
Odpovedali Ing. Monika Minárová, Bc. Pavel Horváth, Ing. Rastislav Uhrovič. 
 

- Mgr. Monika Balážová – k sociálno-patologickým javom – zaujímala sa, ako sa rieši výskyt fetujúcich 
detí a mládeže a či je dostačujúci počet kurátorov, s ktorými sa v rámci terénnej sociálnej práce 
spolupracuje.  

 
Odpovedali Ing. Monika Minárová, Mgr. Peter Antal. 
 

- MUDr. Lýdia Cígerová – pochválila Odbor starostlivosti o obyvateľa čo sa týka komunikácie klientov 
s lekármi – sú veľmi nápomocní; požiadala vypracovať brožúrku pre obvodných a detských lekárov 
s kontaktnými údajmi inštitúcií na území mesta s ktorými prichádzajú klienti do kontaktu (aby ich vedeli 
v prípade potreby nasmerovať). 

 
- Jozef Tomčáni – pochvala činnosti Odboru starostlivosti o obyvateľa a jeho vedenia; krátka informácia 
o priebehu podujatia ROMED, na ktorej bol účastný, poďakoval sa v tejto súvislosti za jeho prípravu 
vedúcej OSoO a prednostke MsÚ, vyslovil nádej, že ak sa bude naďalej na úrovni mesta pracovať 
v rómskej problematike tak, ako za posledné 2 roky, situácia v meste sa zlepší.  
 
- Stela Šeševičková – zvážiť do budúcna prípravu projektu vzdelávania aj rodičov rómskych detí  

 
- Ing. Mária Biesová – poďakovanie za prácu Odboru starostlivosti o obyvateľa a terénnym pracovníkom, 
požiadala ich o krátke zhodnotenie a postrehy zo svojej činnosti, s akým prístupom ľudí sa stretávajú, či 
ich prijímajú a rešpektujú a či si ich vážia.  

 
Reakcia p. Adriana Šarkoziová.  
 

 Po ukončení diskusie sa hlasovalo o uznesení tohto znenia : 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 71 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informáciu o národnom projekte „Terénna sociálna práca v obciach“.  
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prítomní – 18  
za – 18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

    
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 8) programu 
 

Dôvod prípravy a predloženia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zhromažďovaní 
obyvateľov mesta Žiar nad Hronom poslancom a prítomným uviedla prednostka MsÚ, Ing. Mariana 
Páleníková. Informáciu doplnil Mgr. Peter Antal, primátor mesta.  

  
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu sa vyjadril Mgr. Norbert 

Nagy, ktorý sa opýtal na možnosť doručiť poslancom kompletný materiál vypracovaný pre mesto od 
Transparency International Slovensko, nakoľko sa značná časť dnes predložených materiálov opiera 
práve o ich odporúčania, prípadne vyvolať stretnutie za účelom prerokovania tohto materiálu 
s poslancami mestského zastupiteľstva.  

 
Odpovedala Ing. Mariana Páleníková.  
 
Prítomní hlasovali o uznesení nasledovného znenia : 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 72 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom o zhromažďovaní obyvateľov mesta Žiar nad 
Hronom.  
 
prítomní – 16  
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 9) programu 
 

Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia na zmenu doteraz platného o povolení 
zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev predniesla  Ing. Stanislava 
Holosová, referentka Stavebného úradu.  

 
Do diskusie, ktorú následne predsedajúci k bodu otvoril sa nik z prítomných nezapojil.  

 
 Hlasovalo sa o nasledovnom znení uznesenia : 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 73 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2007  
o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta.  
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prítomní – 17  
za – 17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 10) programu  
 

Informáciu k navrhovaným zmenám v doteraz platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta 
o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podal primátor mesta, Mgr. Peter Antal. 
Uviedol, že v rámci odporúčaní Trasparency International Slovensko v náväznosti na výkon určitých 
majetkových úkonov na pôde mesta je jedným z bodov aj zníženie kompetencií primátora mesta pri 
nadobúdaní hnuteľných vecí, s čím ako primátor nemá žiadny problém a rešpektuje to.  

  
V rozprave, ktorú následne otvoril, sa nik z prítomných k predloženému návrhu nevyjadril 

a hlasovalo sa uznesení tohto znenia :  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 74 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších predpisov.  
 
prítomní – 17  
za – 17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 11) programu  
 
 Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom na požiadanie v krátkosti 
predstavila JUDr. Michaela Krnčoková, splnomocnenec pre etiku. Uviedla, že predložený kódex vychádza 
z modelového Európskeho kódexu správania pre miestnych a regionálnych volených predstaviteľov 
(primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva)  a jeho hlavným poslaním je definícia základných 
etických princípov a štandardov požadovaného správania a konania, ktoré sa pri výkone volenej funkcie 
očakáva. 
 
 Mgr. Peter Antal, primátor mesta skonštatoval, že do materiálu boli zapracované všetky 
pripomienky poslancov, ktoré vzišli z jednotlivých stretnutí k danému materiálu. Následne 
otvoril rozpravu, v ktorej sa vyjadrili :  
 
- Ing. Emil Vozár – uviedol, že pripomienky k materiálu, ktoré vzniesol aj s poslankyňou Ing. Máriou 
Biesovou sú zapracované a takto predložený materiál je pre neho akceptovateľný  

 
- Mgr. Norbert Nagy – vzhľadom na nejasnosti ohľadom doručenia resp. nedoručenia tohto materiálu 
prostredníctvom mailu niektorým poslancom, vzišlé na neformálnom stretnutí poslancov pred zasadnutím 
mestského zastupiteľstva uviedol na pravú mieru, že materiál im bol naozaj touto formou doručený, avšak 
ako príloha k mailovej správe od mobilného operátora v súvislosti s optickou sieťou  
 
 Reakcia: Ing. Mariana Páleníková, Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár. 

 
Prítomní pokračovali v rokovaní hlasovaním o nasledovnom uznesení : 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 75 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Žiar nad Hronom.  
 
prítomní – 18  
za – 18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
  
 
 

k bodu 12) programu  
 
 Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb priblížila mestskému parlamentu Ing. Stanislava Holosová, referent 
Stavebného úradu. Poznamenala, že delegáti Valného zhromaždenia Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Žiari nad Hronom navrhli, aby bola novovznikajúca ulica v obytnom súbore Sever, ktorá 
bude dopravne napojená na cestu I/50 Ul. SNP pomenovaná podľa Júliusa Považana (na území mesta je 
aj galéria po ňom pomenovaná a je pochovaný na tunajšom cintoríne). Ďalej sa bližšie venovala 
jednotlivým prílohám navrhovanej normy. 
 
 Pred otvorením diskusie k bodu predsedajúci vyjadril súhlas s návrhom predstaviteľov matice 
slovenskej na pomenovanie tejto novovznikajúcej ulice. V diskusii o slovo požiadali : 
 
- Ing. Mária Biesová – opýtala sa, či zoznam názvov ulíc v meste uvedený v prílohe č. 1 je záväzný 
a podľa neho by sa mali názvy ulíc používať 
 
 Reakcia Ing. Stanislava Holosová, Mgr. Peter Antal.  
 
- Ing. Stella Víťazková – opýtala sa, či názov ulice Dr. Jánského je v zozname ulíc uvedený správne, 
keďže má 2 dĺžne. 

 
Odpovedala Ing. Stanislava Holosová.  
 

- Mgr. Monika Balážová – poďakovala sa stavebnému úradu a Ing. Holosovej za oslovenie predsedov 
bytových spoločenstiev za účelom, aby sa dali na poriadok súpisné a orientačné čísla BD; opýtala sa, 
v akých vzdialenostiach majú byť na BD umiestnené názvy ulíc. 

 
Odpovedali Ing. Stanislava Holosová, Mgr. Peter Antal. 
 

- Ing. Michal Žurav – opýtal sa, či je spisovne správne ulica Dukelských hrdinov alebo Duklianskych 
hrdinov  

 
Reakcia Mgr. Peter Antal.  
 

- MUDr. Lýdia Cígerová – opýtala sa, prečo je v niektorých názvoch ulíc uvedené pred priezviskom aj 
prvé písmeno z mena a v niektorých je len priezvisko osobnosti, podľa ktorej je ulica pomenovaná  

 
Odpovedal Mgr. Peter Antal.  
 
Po ukončení diskusie prebehlo hlasovanie o tomto návrhu uznesenia : 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 76 / 2014  
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Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o 
číslovaní stavieb.  
 
prítomní – 18  
za – 18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   

 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 13) programu  
 
 V tomto bode programu na úvod vystúpil náčelník mestskej polície, Ing. Róbert Šiška, ktorý 
prítomným predstavil predložený návrh Zmluvy o vykonávaní niektorých úloh mestskej polície na území 
obce Ladomerská Vieska. Návrh je v súlade so zákonom o obecnej polícii. Obec, ktorá nezriadila obecnú 
políciu, môže uzavrieť takúto zmluvu s inou obcou, ktorá obecnú políciu zriadenú má. Taktiež uviedol, že 
v minulosti mestská polícia zaznamenala niekoľko žiadostí práve z obce Ladomerská Vieska o pripojenie 
sa na pult centrálnej ochrany objektov za účelom ochrany majetku a v prípade schválenia tohto návrhu by 
bolo možné takýmto žiadostiam v prípade pretrvávajúceho záujmu možné vyhovieť. Prizvukol skutočnosť, 
že schválením tejto zmluvy nepôjde o zabezpečovanie verejného poriadku v obci Ladomerská Vieska, ide 
len o ochranu objektov. 
 
 Mgr. Peter Antal, primátor mesta informáciu doplnil, že obec Ladomerská Vieska zmluvu schválila 
a otvoril k bodu diskusiu. Vyjadrili sa : 

 
- Ing. Peter Dubeň – opýtal sa, či  je potrebné v prípade schválenia zmluvy navýšiť počet mestských 
policajtov 

 
Odpovedal Ing. Róbert Šiška.   
 

- Ing. Emil Vozár – víta iniciatívu náčelníka a mestskej polície v súvislosti s uvedeným zámerom, zaujímal 
sa, či sa robil nejaký prieskum možných záujemcov o pripojenie sa na pult centrálnej ochrany  

 
Odpovedali Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal. 
 

- Ing. Stella Víťazková – taktiež víta túto aktivitu mestskej polície, vystúpila s otázkou, akú kapacitu má 
pult centrálnej ochrany mestskej polície bez potreby investovania ďalších investícií  do jeho rozšírenia 

 
Reakcia Ing. Róbert Šiška.  
 

- PaedDr. Veronika Balážová – opýtala sa v súvislosti s  článkom III – Úhrada preukázateľne 
vynaložených nákladov, ktorý pojednáva o tom, že mesto ZH si nebude voči obci uplatňovať žiadne 
náklady spojené s plnením úloh, ako bude v praxi zrealizované, keď bude potrebné na základe 
signalizácie pultu centrálnej ochrany uskutočniť výjazd súčasne do obce aj na územie mesta, čo hliadka 
mestskej polície uprednostní  

 
Odpovedal Ing. Róbert Šiška. 
 

- Mgr.  Anton Jánoška – požiadal o radu, na koho sa má obrátiť s podnetom obyvateľov Ul. Jesenského, 
ktorí majú pri potoku záhumienky a oznámili, že sa tam vyskytuje diviak 

 
Reakcia Ing. Róbert Šiška.  
 
Poslanci hlasovali o uznesení nasledovného znenia : 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 77 / 2014  
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Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
  
Zmluvu o vykonávaní niektorých úloh mestskej polície na území Obce Ladomerská Vieska.  
  
prítomní – 18  
za – 18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 14) programu  
 
 Podrobnú informáciu k predloženému materiálu Určenie a zverejnenie volebných obvodov, 
okrskov a počtu poslancov MsZ, ktorý sa v nich volí podala na požiadanie predsedajúceho Ing. Mariana 
Páleníková, prednostka MsÚ. 
 

Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Diskutovali :  
 

- Ing. Stella Víťazková – opýtala sa, prečo sa zrušila volebná miestnosť v priestoroch MsKC a nahradila 
sa miestnosťou na ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17; vyjadrila sa k zvýšeniu počtu volebných okrskov v časti 
mesta Pod Vŕšky  
 

Odpovedala Ing. Mariana Páleníková. 
 

- Ing. Emil Vozár – podporuje počet poslancov 19 
 

- Mgr. Anton Jánoška – vyjadril svoj názor, že časť mesta Šášovské Podhradie si zaslúži mať poslanca, 
ktorý tam býva 

 
- Mgr. Katarína Dekýšová – prizvukovala, že v prípade schválenia tohto materiálu treba zabezpečiť pre 
obyvateľov dobrú propagáciu a informovanosť, aby boli pripravení na zmeny v rozdelení volebných 
okrskov a umiestnení volebných miestností; podporuje počet poslancov 19 
 

Reagovala Ing. Mariana Páleníková.  
 
Následne prebehlo hlasovanie o uznesení tohto znenia : 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 78 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Volebné okrsky a volebné obvody v Meste Žiar nad Hronom a počet poslancov, ktorý sa v nich volí 
nasledovne:  
 
1. volebný obvod – Etapa -     5 poslancov  
 
2. volebný obvod - Stred -     5 poslancov  
 
3. volebný obvod – Centrum II + stará časť mesta -  5 poslancov  
 
4. volebný obvod – Pod vršky -     2 poslanci  
 
5. volebný obvod – IBV + Š. Podhradie -   2 poslanci  
        ------------------  

spolu            19 poslancov  
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prítomní – 18  
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/  
zdržal sa – 2  /Mgr. Jánoška, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 15) programu 
 
 Správu o hospodárení spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 2013 
prítomným priblížil riaditeľ spoločnosti, Mgr. Igor Rozenberg, MBA. 
 
 Predsedajúci otvoril rozpravu, v ktorej sa k materiálu vyjadrili : 
 
- Mgr. Monika Balážová – opýtala sa ako predsedkyňa bytového spoločenstva, ktorého správu vykonáva 
spoločnosť TS spol. s r.o., prečo sa od júna t.r. navýšil poplatok za túto službu  

 
Reagovali Mgr. Igor Rozenberg, MBA, Mgr. Peter Antal.  
 

- Mgr. Monika Kopčová – požiadala vysvetliť tabuľku v materiáli – Výnosy budúcich období (umelý 
trávnik, tobogan, detský bazén..) 
 

Reagoval Mgr. Igor Rozenberg, MBA. 
 

- Ing. Mária Biesová – ako členka dozornej rady, ktorá správu podrobne prerokovala, odporúča 
mestskému zastupiteľstvu správu vziať na vedomie 

 
- PaedDr. Veronika Balážová – poďakovala v mene obyvateľov mesta riaditeľovi spoločnosti ako aj 
všetkým zamestnancom za odvedenú prácu, najmä za Park Š. Moysesa, potešila sa správe o zvýšení 
počtu kosieb v meste 

 
- MUDr. Lýdia Cígerová – zaujímala sa, kto sa stará o úpravu a kosbu areálov škôl  

 
Reagoval Mgr. Igor Rozenberg, MBA. 
 
Po ukončení rozpravy prítomní poslanci hlasovali o tomto uznesení : 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 79 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
  
Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013 – TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  
  
prítomní – 18  
za – 18  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
k bodu 16) programu  
 
 Správu o hospodárení a činnosti Mestského športového klubu Žiar nad Hronom za rok 2013 
podal jeho konateľ, Jozef Tomčáni. Prítomná bola na zasadnutí aj Ing. Katarína Drienková, účtovníčka 
MŠK.  
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 Pred otvorením diskusie predsedajúci informáciu podanú konateľom MŠK krátko doplnil. 
Diskutovali:  
 
- PaedDr. Veronika Balážová –  pochválila spracovanie predloženej správy, opýtala sa na dôvod 
mínusových hospodárskych výsledkov pri basketbalovom klube mládeže a mužov. 

 
Odpovedali Jozef Tomčáni, Mgr. Norbert Nagy.  

 
- Ing. Rastislav Uhrovič – správa je naozaj prehľadná; pozitívne hodnotí fakt, že pod MŠK je už aktívny aj 
hokejový klub, verí, že sa nájdu finančné prostriedky na to, aby mohol klub svoju činnosť reálne 
vykonávať od mesiaca september 

 
- Mgr. Monika Balážová – informovala, že mladší mini basketbalisti boli prví na majstrovstvách 
Slovenska, poďakovala sa poslancom, ktorí prispeli na zabezpečenie tejto akcie; opýtala sa, kto určuje 
výšku príspevkov jednotlivým klubom; aký je rozdiel v trénerskej činnosti a v mzdových nákladoch tréneri 
a rozhodcovia. 

 
Odpovedali Ing. Katarína Drienková, Mgr. Peter Antal, Jozef Tomčáni.  
 

- Mgr. Katarína Dekýšová – opýtala sa, ako je možné, že športový klub, ktorý patrí pod MŠK do 
dnešného dňa nepredložil záverečnú správu alebo nezverejní klubové príspevky, či to nie je povinnosť, 
aby bola celková správa kompletná  

 
Odpovedal Jozef Tomčáni. 
 

-  Mgr. Norbert Nagy – pochvala za vypracovanie predloženej správy; upriamil pozornosť na skutočnosť, 
že aj napriek tomu, že mesto vo veľkej miere finančne podporuje šport v meste, kluby zamerané na 
kolektívny šport, t.j. volejbalový a basketbalový klub si v r. 2013 vedeli na svoju činnosť zohnať aj 
finančné príspevky mimo mestského rozpočtu a iných centrálnych zdrojov MŠK vo výške (podľa údajov 
uvedených v správe) cca 33 tis. Eur, ostatné kluby, t.j. zamerané na šport individuálny, ktorých je 13 vo 
výške cca 25 tis. Eur, pričom vypichol klubovú aktivitu práve pri kluboch kolektívnych športov 
 

Reakcia Jozef Tomčáni, Ing. Rastislav Uhrovič, Mgr. Peter Antal. 
 

- Ing. Stella Víťazková – taktiež pochvala predloženého materiálu; poukázala na skutočnosť, že v dnešnej 
dobe sú ešte ľudia, ktorí dobrovoľne investujú do športu v meste svoj čas aj financie, poďakovala sa 
všetkým, ktorí držia šport v meste na takej dobrej úrovni  

 
Mgr. Peter Antal v závere požiadal konateľa MŠK o oslovenie konateľov FK Pohronie a 

cyklistického klubu, ktorý prešiel pod občianske združenie, aby na mestské zastupiteľstvo konané 
v mesiaci september predložili správy o svojej činnosti.  

 
Uznesenie, o ktorom poslanci následne hlasovali, bolo tohto znenia : 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 80 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
  
Správu o hospodárení a činnosti MŠK za rok 2013.  
  
prítomní – 17  
za – 17  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. 
Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie bolo prijaté.  
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k bodu 17) programu Interpelácie 
 
Mgr. Anton Jánoška – podal informáciu k jeho písomnej interpelácii podanej dňa 7.4.2014: 
 

1. 5. volebný obvod - zriadenie jednosmerky od Ul. Pod Donátom až po križovatku Šoltésovej 
a Krížnej ulice – Okresný dopravný inšpektorát požiadavku obyvateľov jednoznačne opätovne 
zamietol, v štádiu ďalšieho jednania mesta s ODI je riešenie problematiky znížením maximálnej 
povolenej rýchlosti + osadením spomaľovačov,   

2. križovatka na Ul. SNP z Ul. A. Dubčeka – zriadiť svetelnú signalizáciu – Krajský dopravný 
inšpektorát vydal zamietavé stanovisko s odôvodnením, že sa buduje obchvat mesta R2. 

 
Bc. Viera Biela – tlmočila požiadavku starých obyvateľov – spriechodniť v minulosti existujúci chodník, 
idúci okolo zimného štadióna, ktorý mal miernejší svah ako schody, ktoré ľudia využívajú v súčasnosti. 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Rastislav Uhrovič.  
 
Ing. Peter Dubeň – poďakoval sa vedeniu mesta a najmä pani prednostke za promptné zavedenie 
prevádzkovej doby na futbalovom ihrisku na ZŠ Ul. Jilemnického a tiež na futbalovom ihrisku Mareka 
Rakovského pri Mendosíne. 
 
Mgr. Katarína Dekýšová : 

1. požiadala TS spol. s r.o. obnoviť tabuľkové značenie chodníka vedúceho ku kaplnke na 
Šibeničnom vrchu, 

2. zaujímala sa, či bude cesta vedúca k železničnej stanici niekedy v budúcom období aj 
vyasfaltovaná alebo na nej budú len záplaty, ktoré sa už ničia, 

3. tlmočila otázku obyvateľov, či nie je možné niečo urobiť s „pracovníčkami“ na Ul. Priemyselnej, 
nakoľko sa ich počet zvyšuje (možno cestou štátnej polície). 

 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár. 

 
Ing. Stella Víťazková: 

1. požiadala  náčelníka MsP o informáciu, ako bol zabezpečený poriadok po tohtoročnom cirkuse 
ALEŠ, 

2. vyjadrila názor, že nie je veľmi dobré, aby sa každému BS vyhovelo v požiadavke na odstránenie 
lavičiek pri BD, nakoľko sa strácajú „oddychové“ prvky pre starších obyvateľov,  

3. opýtala sa, ako to bolo s osadením brán na BD na Námestí MS, konkrétne s tou pri prevádzke 
obchodu Jednota, ktorá sa už stále zamyká a nie je možné tadiaľ prejsť – interpelácia za 
obyvateľov Ul. Komenského. 

 
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Ing. Mariana Páleníková, Jozef Tomčáni.  

 
Ing. Rastislav Uhrovič – navrhol do budúcna vyčleniť v rozpočte mesta nejakú finančnú čiastku, ktorú by 
tak ako v minulosti mohol každý poslanec využiť spolu s obyvateľmi na určité aktivity súvisiace so 
zveľaďovaním mesta  vo svojich volebných obvodoch (každý poslanec svoju čiastku). 
 
 Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár.  
 
PaedDr. Veronika Balážová: 

1. apeluje na mesto, či by bolo možné zmapovať všetky parkoviská v meste za účelom zistenia či sú 
osvetlené či nie a v prípade, že by sa v rozpočte našli financie zabezpečiť osvetlenie tých 
neosvetlených (interpelácia súvisí so žiadosťou BSD 501, ktorú obdržali všetci poslanci za 
volebný obvod č. 1 – žiadajú poslancov o pomoc v súvislosti s ich žiadosťou adresovanou na 
mesto vo veci zabezpečenia osvetlenia parkoviska pri bytovom dome Sládkovičova 17 a to 
osadením nového stĺpu VO),  

2. požiadala zmapovať komunikácie v meste, ktoré slúžia na parkovanie áut a nie sú na nich 
vyznačené parkovacie miesta. Doznačením by sa zvýšil počet parkovacích miest, nakoľko by 
autá parkovali len vo vyznačenom priestore a nezaberali by zlým parkovaním viacero 
parkovacích miest. Konkrétne napr. Ul. Sládkovičova popred budovu Sociálnej poisťovne až po 
zastávku autobusu MHD, 

3. požiadala mesto, aby v rámci svojich kompetencií upozornilo p. podnikateľa Brodu, ktorý je 
majiteľom nehnuteľnosti na Etape, v ktorej sú obchodné prevádzky Coop Jednota, predajňa 
nábytku, stávková kancelária Niké..., na veľmi zlý stav stropu podchodu pred týmito prevádzkami,  
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4. požiadala osloviť majiteľa umyvárne áut pri budove bývalej polikliniky  a upozorniť ho na potrebu 
zabezpečenia nejakej ochrany prevádzky od komunikácie, nakoľko voda pri umývaní áut 
ostrekuje ľudí, tečie až na Ul. Dr. Janského a je tam pri umývaní veľký hluk. Poznamenala, že 
takýto druh prevádzky naozaj patrí skôr do priemyselnej zóny, 

5. požiadala, či by bolo možné opraviť zábradlie na Ul. SNP v úseku najmä pred Daňovým úradom, 
nakoľko je v dezolátnom stave (povyberané tyče). 

 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Mariana Páleníková, Ing. Ján Vinarčík.  

 
Mgr. Martin Sklenka : 

1. podporuje PaedDr. Balážovú v súvislosti s osvetlením parkovísk, na Ul. Svitavskej sa v tomto 
období budú rušiť parkovacie miesta na chodníku,  z toho dôvodu by bolo potrebné parkovisko 
nad SSE osvetliť, aby tam mohli autá parkovať,   

2. poďakoval vedeniu mesta a TS spol. s r.o. za zrealizovanie vodorovného dopravného značenia 
na Ul. Pártošovej a za obnovu lavičiek. 

 
MUDr. Lýdia Cígerová: 

1. k spomínanému podchodu pred obchodnými prevádzkami na Ul. Tajovského doplnila, že zlý stav 
strechy je spôsobený zatekaním pri dažďoch, Coop Jednota si pred svojou prevádzkou strop už 
opravila, 

2. požiadala, aby sa paralelné parkovanie vozidla na Ul. Tajovského, ktoré tam dlhodobo parkuje 
vedľa druhého auta už konečne riešilo, nakoľko ho musia neustále obchádzať ostatní účastníci 
cestnej premávky, 

3. poukázala na nepekne vyzerajúci areál ZS Ul. Dr. Janského, hoci je škola v právnej subjektivite, 
vyzerá ako by nebol nikoho – neporiadne pokosený, treba ošetriť aj dreviny.  

 
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Róbert Šiška.  

 
Stela Šeševičková – poukázala na nefunkčný novinový stánok vedľa pošty, ktorý svojím vzhľadom špatí 
celkový vzhľad námestia, požiadala mesto obrátiť sa na majiteľa s tým, aby stánok napr. namaľoval. 
 
 Reakcia: Jozef Tomčáni, Mgr. Peter Antal.    
 
Bc. Viera Biela – doplnila svoj diskusný príspevok v rámci bodu 5. Informácia o projektoch, ohľadom 
tlmočenia požiadavky na pokračovanie projektu „Učme sa aj vo vyššom veku“ o informáciu, že účastníci 
sú ochotní si nejakú čiastku hradiť sami. 
 
 Reakcia Mgr. Peter Antal, Ing. Mariana Páleníková.  
 
 
 
k bodu 18) programu Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 
 
 K tomuto bodu nepožiadal nik z prítomných o možnosť vystúpiť.   
 
 
 
k bodu 18a) programu  
 

K jednotlivým bodom podal informáciu vedúci odboru životného prostredia Ing. Ján Vinarčík. 
 

18a) - 1/ SPORT TREND, s.r.o. – žiadosť o dodatok k Nájomnej zmluve č. 2024/2010 zo dňa 31.5.2010 
(prenájom zimného štadióna)  
 
 Diskusia: Mgr. Peter Antal, Bc. Viera Biela, Mgr. Monika Kopčová, Ing. Emil Vozár, Ing. Rastislav 
Uhrovič.  
 
 Hlasovanie o uznesení v tomto znení: 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 81 / 2014  
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Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
  
Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenájme nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:  
  
a) zapísaných na LV č. 3327:  
- CKN parcela č. 1673/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 727 m2, 
- CKN parcela č. 1673/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 670 m2, 
- CKN parcela č. 1673/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2, 
- CKN parcela č. 1673/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2, 
- CKN parcela č. 1673/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 233 m2,  
  
b) zapísaných na LV č. 1136:  
- časť CKN parcely č. 1672/1 – ostatné plochy o výmere 83 m2, 
- CKN parcela č. 1672/2 – ostatné plochy o výmere 480 m2, 
- CKN parcela č. 1673/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2, 
- CKN parcela č. 1673/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 705 m2, 
- CKN parcela č. 1673/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 
- časť CKN parcely č. 1674/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, 
- časť CKN parcely č. 1982/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2. 
   
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Žiadateľ vyššie uvedené nehnuteľnosti bude využívať k prevádzkovaniu zimného štadióna pre športovo -
kultúrne účely, najmä hokejbal – extraliga, turnaje pre ZŠ a SŠ, regionálna liga a zrealizuje projekt 
„Zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna“.  
  
prítomní – 17  
za – 5  /Bc. Biela, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková/  
zdržal sa – 12  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. 
Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie nebolo prijaté.  
 
 
18a) - 2/ zmeny v uznesení 53 / 2014 zo dňa 23.4.2014 – odpredaj pozemku pre vlastníkov BD na Ul. 
Hviezdoslavova 283 
 
 Bez diskusie. Hlasovanie o uznesení nasledovného znenia: 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 82 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
  
Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 53/2014 zo dňa 23. apríla 2014 a to:  
  

 v časti: „3)  Cirkev bratská v Slovenskej republike, Ul.29.augusta č.27, 934 01 Levice, IČO: 

00468070, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

„ 3) Cirkev bratská v Slovenskej republike, Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 00468070, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,29€,“ 

 

 v časti: „ 22)  Gašparíková Jana, rod. Lacková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/34-21, 965 

01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do 

výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 
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ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

„ 22)  Horánska Jana, rod. Lacková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/34-21, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 

 

  v časti: „61) Kosťov Ľudevít, rod.  Kosťov,  nar.  xxxxxx,  Ul. Hviezdoslavova 283/38, 965 01 Žiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do výlučného  

vlastníctva, za kúpnu cenu 64,48 €,  

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:  

„61) Kosťov Ľudevít, rod. Kosťov, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38, 965 01 Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,  

 

 v časti: „ 63) Kakarová Markéta, rod. Šarköziová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/40-58, 

965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do 

výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

„  63) Kakarová Diana, rod. Kakarová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/40-58, 965 01 Žiar 

nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 

 

 v časti: „ 85) Muščíková Monika, rod. Grmanová, Mgr., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 

283/42-80, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 

12,95 m2) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

„  85) Grmanová Monika, rod. Grmanová, Mgr., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/42-80, 965 

01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m2) do 

výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 23.04.2015  uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní – 17  
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
zdržal sa – 1  /Tomčáni/  

 
Uznesenie bolo prijaté.  
  
 
18a) – 3/ zmeny v uznesení 16 / 2014 zo dňa 20.2 2014 a 61 / 2014 zo dňa 23.4.2014 – odpredaj 
pozemku vlastníkom BD na Ul. Hviezdoslavova 281  
 
 Bez diskusie. Hlasovanie o uznesení tohto znenia: 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 83 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
  
1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 16/2014 zo dňa 20.februára 2014 

a to:  
 

 v časti: „33)  Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 

00 176 192, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m2) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“ 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 
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„ 33) IVAN reality s.r.o., 966 11, Trnavá Hora č.213, IČO: 45877874, Štatutárny orgán: Ivan 

Hajdoni – konateľ,  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19024/S o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 

m2) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,“  

 

 v časti: „ 105)  Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 

00 176 192, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1732/693844 (t.j. 3,19 m2) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 0,32 €.“ 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

„ 106)  Habáň Ivan, rod. Habáň, Ing., nar. xxxxxx  a manž. Eva Habáňová, rod. Mecznerová, Ing., 

nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 20/24, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 1732/693844 (t.j. 3,19 m2) do BSM, za kúpnu cenu 0,32 €.“ 

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.06.2015  uznesenie stráca platnosť. 

 
2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 61/2014 zo dňa 23.apríla 2014 

a to: 

 

 v časti: „37)  Michalejová Michaela, rod. Michalejová, nar. xxxxxx,  Ul. Hviezdoslavova 281/22, 

965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m2) do 

podielového spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6974/693844, za kúpnu cenu 

32€, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

„37)  Vincencová Michaela, rod. Michalejová, nar. xxxxxx,  Ul. Hviezdoslavova 281/22, 965 01 

Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m2) do 

podielového spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6974/693844, za kúpnu cenu 32 

€. 

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.06.2015  uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní – 15  
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška,  
Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/  

  
Uznesenie bolo prijaté.  
  
  
18a) – 4/ zmena v uznesení 54 / 2014 zo dňa 23.4.2014 – odpredaj pozemku vlastníkom BD na Ul. 
Chrásteka 505   
 
 Bez diskusie. Hlasovanie o uznesení tohto znenia: 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 84 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
  
Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 54/2014 zo dňa 23.apríla 2014 a to:  

 

 v časti: „11)  Kiš Milan, rod. Kiš, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-46, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m2) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 0,32 €,“ 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 
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„ 11) Výbošťoková Katarína, rod. Antalová, nar. xxxxxx a manž. Jaroslav Výbošťok, rod. 

Výbošťok, nar. xxxxxx, Námestie Matice slovenskej 407/27, 965 01 Žiar nad Hronom,  o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m2) do BSM, za kúpnu cenu 16,08 €,“ 

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 23.04.2015  uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní – 15  
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová,  
Mgr. Nagy, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
  

Uznesenie bolo prijaté.  
  
  
18a) – 5/ odpredaj pozemku vlastníkom BD na Ul. Hviezdoslavova 274 – zostávajúci spoluvlastnícky 
podiel  
 
 Bez diskusie. Hlasovanie o uznesení tohto znenia: 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 85 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
  
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 476/10000 k nehnuteľnosti – pozemku:  
  

 CKN parcela č. 69/14 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 524 m2 , zapísanej na 

liste vlastníctva číslo 3946 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, 

 

v zmysle zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, t.j. 

odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 274, 

zapísanom na LV č. 1395 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom, postavenom na CKN parcele č. 

69/14, na Ul. Hviezdoslavova v Žiari nad Hronom a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom 

dome (kupujúcich): 

1) DUO GROUP, a.s., sídlo: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, Spoločnosť 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:Sa, Vložka číslo: 

750/S, Štatutárny orgán: Kvetoslava Antalová – predseda predstavenstva, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m2) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,20 €, 

2) Mlynárik Michal, rod. Mlynárik, nar. xxxxxx a manž. Anna Mlynáriková, rod. Maďarová, nar. 

xxxxxx, Ul.Hviezdoslavova 274/11-48, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m2) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

3) Neuschl Jozef, rod. Neuschl, nar. xxxxxx a manž. Jana Neuschl Rajčanová, rod. Kolláriková, nar. 

xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/13, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m2) do BSM, za kúpnu cenu 60,22 €, 

4) Miartus Jozef, rod. Miartus, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/17-6, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m2) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,20 €, 

5) Králová Darina, rod. Pavlová, nar. xxxxx a manž. Jozef Král, rod. Král, nar. xxxxxx, Ul. 

Hviezdoslavova 274/3-108, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6303/794178 (t.j. 12,095 m2) do BSM, za kúpnu cenu 1,20 €, 

6) Sojková Jana, rod. Sojková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3, 965 01 Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m2) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 60,22 €. 
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Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č. 

182/1993 Z. z.  

 

- 0,0996 €/m2 pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového družstva ako aj pre 

vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu,  

- 4,979 €/m2  v ostatných prípadoch.  

 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.06.2015  uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní – 16  
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová,  
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
  
Uznesenie bolo prijaté.  
  
  
18a) – 6/ KLM real estate, a.s. - zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena  
 
 Bez diskusie. Hlasovanie o uznesení tohto znenia: 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 86 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
  
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  odplatného vecného bremena, ktoré zodpovedá 

právu uloženia  inžinierskych sietí VN a NN káblových rozvodov v rámci stavby „SHOPPING PARK  ŹIAR 

NAD HRONOM – prekládka VN a NN káblových rozvodov“ (ďalej ako „stavba“) na časti pozemkov, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 1136 a to: 

a) CKN parcely č. 1949 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 331 m2 

b) CKN parcely č. 698/25 – orná pôda o celkovej výmere 1 097 m2. 

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného 

bremena: 

a) strpieť na predmetných  pozemkoch uloženie káblového vedenia NN a VN,  

b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na predmetné pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami 

za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií týchto rozvodov , 

v prospech : 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina,  

IČO: 36 442 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli: Sa, vložka číslo 

10514/L. 

 
Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený v  geometrickom pláne. Jeho vyhotovenie je žiadateľ 

povinný zabezpečiť na vlastné náklady a to v lehote do 30 po realizácii stavby . 

 Vecné bremeno sa bude zriaďovať na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie vecného 
bremena bude stanovená najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý v deň schválenia zmluvy 
o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom nesmie byť starší ako 6 mesiacov. Znalecký 
posudok je povinný zabezpečiť na vlastné náklady žiadateľ. 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 25.06.2015 uznesenie stráca 
platnosť. 

 
prítomní – 16  
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová,  
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/   
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Uznesenie bolo prijaté.   
  
  
18a) – 7/ KLM real estate, a.s. – odpredaj pozemkov súvisiacich s výstavbou obchodného centra (vedľa 
MsKC) 
 

Ing. Peter Dubeň sa opýtal, o ktorý pozemok sa jedná.  
 
 Hlasovanie o uznesení nasledovného znenia:  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 87 / 2014  
  
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
  
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvorených na základe geometrického plánu 

č. 36648906-119/2014, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 

20.mája 2014 pod č.165/2014:  

 

 CKN parcela č.  698/30 – orná pôda o výmere 14 m2 , odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 

698/25 – orná pôda o výmere 1 097 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136  

 CKN parcela č. 698/31 – trvalý trávnatý porast o výmere 12 m2 , odčlenená z pôvodnej CKN 

parcely č. 698/29 -  trvalý trávnatý porast o výmere 1 128  m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1136  

 

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Vyššie uvedené pozemky bezprostredne súvisia s výstavbou „RETAIL  

BOX ZH ŽIAR NAD HRONOM, parc-č. 698/24“ k zabezpečeniu plochy pod stojiskom na kontajnery 

komunálneho odpadu a kúpa pozemkov bude podmienená zriadením bezodplatného a časovo 

neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta Žiar nad Hronom, ktoré bude spočívať v práve 

prechodu a prejazdu motorových vozidiel, stavebných mechanizmov a techniky vykonávajúcej údržbu 

zelene cez zásobovaciu komunikáciu na pozemky vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom. 

 

b/ ukladá 

 

Povinnosť zverejniť zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním prevodu  na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta. 

 

Zodpovedný: Vedúci odboru životného prostredia 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
  
 
18a) – 8/ Ramis Saliu - odpredaj pozemku za účelom zarovnania pozemku vo svojom vlastníctve 
(Jadranská zmrzlina)  
 
 Krátka informácia podaná Mgr. Petrom Antalom. Hlasovanie o uznesení nasledovného znenia: 
  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 88 / 2014  
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Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
  
V v súlade  s § 9a, ods. 1 písm.c) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 

41051840/6/2014, vyhotoveného firmou IsGeo Miroslav Podhora, Žiar nad Hronom, IČO: 41051840, dňa 

3.2.2014 a to : 

 

 CKN parcely č. 566/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 , odčlenenej z CKN parcely č. 

566/1 -  ostatné plochy o celkovej výmere 10 448 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 pre 

katastrálne územie Žiar nad Hronom, 

 

najmenej za kúpnu cenu 28,99 €/m2. 

  
b/ ukladá  
  
Povinnosť zverejniť zámer predať pozemok priamym predajom najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta, 

webovej stránke mesta a v regionálnej tlači, a to za podmienky, že žiadateľ doručí na Mestský úrad v 

Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok, ktorý v deň schválenia prevodu 

mestským zastupiteľstvom nesmie byť starší ako 6 mesiacov.  

  
Zodpovedný: vedúci Odboru životného prostredia  
  
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok  

do 31.12.2014, uznesenie stráca platnosť.  

  

prítomní – 16  

za – 3  /Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Tomčáni/  

zdržal sa – 11  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, 

Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  

proti – 2  /Bc. Biela, Ing. Víťazková/  

  
Uznesenie nebolo prijaté.  
 
  
18a) – 9-10/ TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o. – kúpa podvozku vozidla MAN ZH 720 AU a vozidla ZH 190 
AP 
 
 Body stiahnuté z rokovania dnešného mestského zastupiteľstva na základe späť vzatia žiadostí 
spoločnosťou TS.   
 
 
 
k bodu 18b) programu  
 
 Krátku informáciu k predĺženiu platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Žiar nad Hronom pre programovacie obdobie 2004 – 2013 podal Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru 
životného prostredia.  
 

Predsedajúci otvoril rozpravu. O slovo požiadal Ing. Rastislav Uhrovič, ktorý sa svojím 
príspevkom vrátil k hlasovaniu za prenájom zimného štadióna pre Sport Trend s.r.o. v bode 18a) - 1/. 
Prizvukol, že poslanci ktorí sa zdržali hlasovania (12), dali zimnému štadiónu opäť červenú, a poslanci, 
ktorí sú zároveň aj členmi v športovej komisii, by v nej byť nemali, nakoľko nemajú záujem podporovať 
šport v meste. Vyzval predsedu športovej komisie, aby sa vzdal funkcie predsedu, nakoľko športová 
komisia má podporovať rozvoj športu v meste (a to nie len volejbal, basketbal či rekonštrukciu športovej 
haly) a nie podnikať kroky, ktoré za jeho rozvoj nie sú. Tiež vyslovil názor, že hlasovanie môže byť 
výsledkom obáv športových klubov o to, že finančná podpora z mesta by mohla byť prerozdelená aj 
medzi ostatné kluby. Zarážajúci je pre neho fakt, že v pondelok na neformálnom stretnutí poslancov pred 
zasadnutím MsZ boli poslanci Jozef Tomčáni a Mgr. Norbert Nagy za tento projekt bez akejkoľvek 
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diskusie a dnes sa pri hlasovaní za jeho podporu zdržali hlasovania. Vďaka výsledku hlasovania budú 
musieť priaznivci hokeja opäť nejakú dobu čakať, aby mohli hokej v meste hrať a možno ho hrať už 
nebudú. Požiadal poslancov, aby zdôvodnili svoje hlasovanie. 

 
Diskutovali: 

 
- Mgr. Norbert Nagy – dal do pozornosti, že v čase skrátenia doby prevádzky ZŠ v minulosti to bol práve 
on, kto na mestskom zastupiteľstve vystúpil a zastával tento šport. Povedal tiež, že prestáva byť 
zástancom neformálnych stretnutí, nakoľko sa nimi poslanci dostávajú do časového tlaku. Zdôraznil, že je 
za šport v meste aj za zimný štadión a návrat hokeja do mesta, len mu vadí forma, ktorou by mal zimný 
štadión ďalej pokračovať. Tento zámer bol podľa jeho názoru veľmi zle odkomunikovaný a  ako poslanec, 
ktorý zastupuje občanov mesta má právo rozhodnúť sa pri hlasovaní slobodne. 
 
- Ing. Peter Dubeň – pripomenul, že pred pol rokom, keď na mestskom zastupiteľstve bojoval 
za navýšenie rozpočtu mesta a rozpočtu MŠK, kde bol zahrnutý aj hokej to neprešlo. Tiež poukázal na 
zlú formu postupu spoločnosti Sport Trend, zámer mohol byť lepšie odkomunikovaný, možno by sa našiel 
iný spôsob riešenia. Tiež podotkol, že si vyprosí narážky Ing. Uhroviča, ktorými sa dotýka jeho osoby.  

 
- Jozef Tomčáni – podľa jeho názoru je celkový model športových potrieb v meste orientovaný tak, že 
prvoradá je športová hala. Keď sa táto dorieši, môže sa začať s ďalším projektom. Tento projekt môže 
byť predmetom rokovania napr. ďalšieho mestského zastupiteľstva.  
 
- Mgr. Peter Antal – dal do pozornosti, že schválením prenájmu zimného štadióna by rozpočet mesta 
v tejto fáze nebol dotknutý, akurát by sa mohlo vybaviť stavebné povolenie. Nič by sa nestalo, keby sa 
v procese ďalej nepokračuje z dôvodu, že by sa nenašli v rozpočte financie alebo že je zlá forma zámeru 
a z toho dôvodu ho výsledok hlasovania mrzí. Tiež poznamenal, že neformálne stretnutia nie sú povinné 
(hoci práve tam mal byť tento zámer odkomunikovaný) a vyslovil presvedčenie, že poslanci dostávajú 
materiály včas, t.j. 7 dní pred konaním MsZ (okrem správy o plnení uznesení) a s korektnými údajmi. 
Bude ich však naďalej zvolávať a kto nebude chcieť, zúčastniť sa nemusí.  

 
- Mgr. Norbert Nagy – poznamenal, že z jeho pohľadu sa nič dramatické nedeje, nájde sa priestor pre 
diskusiu či už na MsZ v septembri alebo aj na mimoriadnom zasadnutí, všetci majú záujem na fungovaní 
zimného štadióna a vrátení hokeja do mesta. 
 
- Mgr. Peter Antal – reagoval, že zimný štadión je jednou z jeho priorít, ktoré si stanovil,  buď to bude 
spoločný zámer primátora a poslancov alebo to poslanci zabrzdia. Vyslovil vieru v to, že sa urobí všetko 
v prospech obyvateľov tohto mesta.  
 
Jozef Tomčáni – navrhol, aby sa pokračovalo v bode 18b schválením uznesenia a ak bude záujem, môže 
sa v diskusii k téme zimný štadión pokračovať neformálne.  
 

Prítomní poslanci hlasovali o uznesení nasledovného znenia: 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 89 / 2014  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Predĺženie platnosti rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar  
nad Hronom pre programovacie obdobie 2004-2013“ do 30.11.2014.  
 
prítomní – 14  
za – 14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr.  
Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
 

Uznesenie bolo prijaté.  
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k bodu 19) programu  
 
 Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor  mesta 
poďakoval poslancom za účasť a pripomienky pri prerokovávaní jednotlivých materiálov, poprial im pekné 
dovolenky a prázdniny a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala: L. Zaťková 
10.7.2014 
 
Pozn: Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného  
zasadnutia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Mgr. Peter Antal       Mgr. Monika Balážová  
primátor mesta        I. overovateľ 
 
 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Ing. Mariana Páleníková      PaedDr. Veronika Balážová 
prednostka MsÚ        II. overovateľ 


