Zápis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom

miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 23. apríla 2014, 9.00 hod.
primátor mesta:
viceprimátor mesta:
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Mgr. Peter Antal
Ing. Emil Vozár
Ing. Rastislav Uhrovič
Mgr. Martin Sklenka
Ivana Hlaváčová
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 14 poslancov (v priebehu
rokovania sa počet zvýšil na 18) a ospravedlnená je p.poslankyňa PaedDr. Veronika Balážová.
Program rokovania Mestského zastupiteľstva
Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2013
Informácia o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom (Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny.)
5. Správa o činnosti MsP za rok 2013
6. Informácia o plnení rozpočtu mesta
a) Návrh na II. zmenu rozpočtu
7. Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
a) stanovisko audítora
b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2013
8. Správa o činnosti obchodných spoločností a príspevkovej organizácií:
a) Všeobecná časť
b) MsKC
9. Správa o nakladaní s KO za rok 2013
10. VZN o prideľovaní nájomných bytov pre obytný súbor Sever
11. VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta ZH
12. Informácia o programe ROMED2 a ROMACT – súhlasné stanovisko MsZ za rok 2013
13. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2013
14. Interpelácia poslancov
15. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
b) Schválenie členstva v OZ Mestský športový klub Žiar nad Hronom
16. Záver
1.
2.
3.
4.

prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Bc. Biela Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr.
Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
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V ďalšej časti predsedajúci pristúpil k návrhom na obsadenie pracovných komisií :
-

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

-

návrhová komisia : Mgr. Monika Kopčová, Ing. Mária Biesová, Mgr. Katarína Dekýšová

prítomní – 13
za – 13 /Mgr. Balážová, Bc. Biela Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Za overovateľov zápisu z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim
navrhnutí a poslancami schválení Ing. Rastislav Uhrovič a Mgr. Martin Sklenka.
prítomní – 13
za – 12 /Mgr. Balážová, Bc. Biela Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr.
Rišňovský, Tomčáni, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 1 /Mgr. Sklenka/

Zapisovateľkou bola zvolená Ivana Hlaváčová.
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Bc. Biela Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

k bodu 2) programu
Informáciu o plnení prijatých uznesení podala hlavná kontrolórka mesta, Ing. Eva Vincentová.
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpil Mgr. Norbert Nagy, ktorý
požiadal vysvetliť pojem „Uznesenie je v riešení“ pri uzneseniach č. 29/2014 a 30/2014.
Reakcia: Ing. Eva Vincentová, Mgr. Peter Antal
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 31/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole plnení prijatých uznesení MsZ
prítomní – 16
za – 13 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr. Sklenka,
Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 3 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 3) programu
Správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách za rok 2013 podala Ing. Eva Vincentová,
hlavná kontrolórka mesta. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli
vznesené žiadne pripomienky.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 32/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2013
prítomní – 16
za – 14 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, MUDr. Rišňovský, Mgr.
Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 4) programu
Informáciu o vývoji na trhu práce a o stave nezamestnanosti za r. 2013 v našom meste podala
Mgr. Jana Filipčíková, riaditeľka odboru služieb zamestnanosti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predsedajúci vyzval prítomných do diskusie. V diskusii vystúpili:
Ing. Peter Dubeň – informoval sa, ako ÚPSVaR vidí trend vývoja nezamestnanosti do konca roka, resp.
v priebehu budúceho roka
Mgr. Monika Balážová – zaujímala sa, koľko má ÚPSVaR dobrovoľne nezamestnaných a koľko
nezamestnaných je vylúčených, pretože nesplnili požiadavky
Ing. Emil Vozár – zaujímal sa, či ÚPSVaR nemá informáciu o vstupe investora do nášho okresu, ktorý by
znížil percento nezamestnanosti
Ing. Rastislav Uhrovič – informoval sa na projekt „Aktivačné centrá“ (časový horizont začatia projektu, ako
funguje projekt)
Mgr. Martin Sklenka - zaujímal sa, či bez aktívnych opatrení ÚPSVaR bol nárast alebo pokles
pracovných miest
Ing. Mária Biesová
- informovala sa, či pokles 31 ľudí je spôsobený z titulu, že ÚPSVaR im našiel pracovné miesto alebo
uchádzači o zamestnanie odišli
- poprosila o bližšie vysvetlenie pojmu „kto je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie“
- ako dlho sa poberá príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Reakcie: Mgr. Jana Filipčíková
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 33/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o vývoji na trhu práce, o stave nezamestnanosti v meste Žiar nad Hronom za rok 2013.
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Bc. Biela Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.

3

k bodu 5) programu
Činnosť Mestskej polície za rok 2013 vyhodnotil náčelník mestskej polície Ing. Róbert Šiška.
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojili:
Mgr. Monika Kopčová – požiadala mestskú políciu, aby sa v rámci prevencie zistené priestupky
zverejňovali v mestských novinách (miesto priestupku, foto ...)
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal
Ing. Peter Dubeň – zaujímal sa, ktorí mestskí policajti boli prijatí na mestskú políciu, či je trend do konca
roka rozšíriť počet mestských policajtov a či má mestská polícia prehľad o prechovávaní a distribúcií
omamných a psychotronických látok
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Norbert Nagy (koľko mestských policajtov je potrebné ešte
prijať)
Bc. Viera Biela – opýtala sa, či sa monitoruje aj oblasť Lutilského potoka, pod obchodnými centrami Lidl
a Kaufland a oblasť za nemocnicou, nakoľko sa tam pri čistení nachádzajú omamné látky, injekčné
striekačky, fľaše... Zároveň požiadala o pomoc pri vyčistení týchto priestorov.
Ing. Emil Vozár – zaujímal sa, čím je spôsobený pokles počtu priestupkov
Reakcia: Ing. Róbert Šiška
Ing. Mária Biesová – požiadala o bližšiu informáciu, aké má kompetencie mestská polícia pri zistení užitia
omamných látok, pri riešení čiernej skládky a zaujímala sa, do akej miery je mestská polícia spokojná
s novým kamerovým systémom
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Ing. Emil Vozár
Ing. Michal Žurav – poďakoval sa p. Kluzáčekovi za odstránenie autovrakov z parkoviska pri Orange
Mgr. Monika Balážová – vyzdvihla prácu mestskej polície, hlavne v oblasti preventívnej činnosti (besedy
na školách) a za pružnosť pri riešení vzniknutých problémov
Jozef Tomčáni – pozitívne hodnotil predloženú správu, pochvalne sa vyjadril k práci mestskej polície od
nástupu nového náčelníka a verí, že bude aj naďalej pokračovať v tomto trende. Záleží mu na posilnení
mestskej polície z dôvodu zvýšenia prevencie mládeže najmä počas piatkov a víkendov a z dôvodu
riešenia problému s neprispôsobivými občanmi, ktorí sa zdržiavajú najmä na námestí mesta, čo
negatívne vplýva na obyvateľov nášho mesta
Mgr. Katarína Dekýšová – kladne hodnotila prácu mestskej polície pod vedením nového náčelníka
a zaujímala sa, akú funkciu plnia informačné merače rýchlosti
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Ing. Peter Dubeň (navrhol použiť k meračom rýchlosti fotoaparáty)
Ing. Stella Víťazková – konštatovala, že z predloženej správy cítiť záujem náčelníka o prácu, vníma ju
ako poslanie s cieľom pomôcť obyvateľom nášho mesta a zároveň vyslovila presvedčenie, že sa mu
podarí pokračovať v tomto nasadení
Reakcia: Ing. Mária Biesová (bolo by dobré, keby mestskí policajti poznali poslancov MsZ), Ing.
Róbert Šiška, Ing. Michal Žurav
Mgr. Andrej Jánoška – zaujímal sa, prečo sa zdvojnásobil počet priestupkov psíčkarov a aká prevencia
sa plánuje v tomto smere a uvítal by prehľadnú mapu voľného pohybu psov
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Katarína Dekýšová (či pomôže odfotenie majiteľa psa), Ing.
Rastislav Uhrovič (odporučil videozáznam)
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Stela Šeševičková – či mestská polícia eviduje aj priestupky, ktoré sa týkajú týrania zvierat a či sa to
potom postupuje štátnej veterinárnej správe
Reakcia: Ing. Róbert Šiška
Mgr. Norbert Nagy – informoval sa, ako je to s túlavými mačkami v našom meste
Reakcia: Ing. Róbert Šiška, MUDr. Lýdia Cígerová (upozornila na bezdomovcov, ktorí obťažujú
občanov mesta na parkoviskách pri nákupných centrách), Mgr. Monika Balážová (žobrú aj deti)
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 34/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2013
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 6) programu
K predloženému materiálu o plnení rozpočtu mesta podal informáciu Ing. Martin Majerník, vedúci
odboru ekonomiky a financovania. Predsedajúci otvoril rozpravu, v ktorej nevystúpil nikto z prítomných
poslancov.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 35/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 28.2.2014
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 6a) programu
V návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Ing. Martin Majerník, vedúci odboru
ekonomiky a financovania uviedol dôvody použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta
v sume 108,000 €. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpili:
Ing. Peter Dubeň – informoval sa na dôvod zníženia príspevku do MŠK o 50 %, pretože na stretnutí
Komisie pre šport a mládež bola deklarovaná suma 20.000 €
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Dubeň (ako predseda Komisie pre šport a mládež nebol
informovaný o tejto zmene)
Mgr. Norbert Nagy – najviac ho mrzí, že suma 20.000 € dohodnutá na Komisii športu a mládeže bola
skrátená na polovicu, čo sa dozvedel iba z materiálov, určených na rokovanie MsZ
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár, Ing. Martin Majerník, Mgr. Norbert Nagy
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Jozef Tomčáni – rozpočet mesta vníma komplexne a dúfa, že sa nájde spôsob, ako sa dofinancuje MŠK
v spolupráci so všetkými zainteresovanými
Mgr. Katarína Dekýšová – uvítala by, aby jednotlivé kluby pripravili podrobnejší prehľad o financiách
(príspevky rodičov, platy trénerov, poplatky ...)
Reakcia: Jozef Tomčáni
Ing. Stella Víťazková – zaujímala sa, či pozemky na Hviezdoslavovej ulici, kde sa plánuje realizovať
projekt „Oddychová zóna“ patria mestu
Reakcia: Mgr. Peter Antal
Mgr. Monika Balážová – víta realizáciu oddychovej zóny na Hviezdoslavovej ulici a dúfa, že podobné
zóny sa zrealizujú aj v iných častiach mesta
Ing. Rastislav Uhrovič – požiadal členov Komisie športu a mládeže, aby v správe boli zakomponované aj
klubové príspevky kvôli prehľadnosti
Ing. Peter Dubeň – navrhol, aby v správe boli zakomponované aj príspevky od iných organizácií,
občianskych združení, atď, ktoré si kluby získali vlastným pričinením
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 36/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2014, v zmysle predloženého návrhu, ktorý
predstavuje použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 108 000 Eur.
prítomní – 18
za – 16 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 7) programu
O výsledkoch rozpočtového hospodárenia za rok 2013 a o stanovisku audítora k záverečnému
účtu mesta informoval Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania.
Súhlasné stanovisko pridala aj hlavná kontrolórka mesta Ing. Eva Vincentová. Predsedajúci vyzval
prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojili:
Ing. Mária Biesová – informovala sa na položku daňové príjmy – za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad – prečo je plnenie na 93 %
Reakcia: Ing. Martin Majerník, Ing. Ján Vinarčík
Mgr. Katarína Dekýšová – žiadala vysvetliť položku daňové príjmy - daň za ubytovanie
Reakcia: Ing. Martin Majerník
Mgr. Norbert Nagy – zaujímal sa, prečo mesto tvorí taký vysoký rezervný fond
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Norbert Nagy
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Ing. Peter Dubeň – informoval sa, aká suma tvorí rezervný fond
Reakcia: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 37/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie mesta za rok 2013 – bez výhrad
b) tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2013 v sume 1 010 206,35 Eur.
prítomní – 18
za – 16 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 8a) programu
V tomto bode programu vystúpil pán primátor Mgr. Peter Antal, ktorý podal informáciu
o obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žiar nad Hronom a o príspevkovej organizácii Mesta Žiar
nad Hronom. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli vznesené
žiadne pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 38/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žiar nad Hronom a o príspevkovej organizácii
Mesta Žiar nad Hronom.
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. 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 8b) programu
O činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2013 podala informáciu riaditeľka PhDr. Michaela
Pribilincová, PhD. V rozprave, ktorá bola k bodu otvorená predsedajúcim diskutovali:
Mgr. Katarína Dekýšová – v mene kultúrnej komisie sa pochvalne vyjadrila k činnosti MsKC, vyzdvihla
najmä pestrosť podujatí a kreatívny prístup k práci. Dala do pozornosti výmenu kresiel na chodbách
MsKC
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
Ing. Mária Biesová – kladne zhodnotila predloženú správu a teší sa na štatistiku kina Hron v tomto roku
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
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Ing. Rastislav Uhrovič – konštatoval, že úroveň práce MsKC v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa
pozdvihla, vyzdvihol zberateľskú prácu v rámci archeologickej expozície (zvukové záznamy, fotografie)
a informoval sa na spôsob ich archivácie . Zaujímal sa, či sa knižnica zapojila do grantového programu
a podotkol, že šášovských hradných hier sa zúčastnilo cca 700 ľudí .
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
Jozef Tomčáni – pozitívne hodnotil predloženú správu a predpokladá, že navýšenie vstupného z 1€ na 3€
nezníži návštevnosť podujatia City fest
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová,PhD., Mgr. Norbert Nagy (víta využitie karty Žiarčana a dal
do pozornosti, že túto kartu si môžu zakúpiť aj „nežiarčania“), Mgr. Monika Balážová (či výška nákladov
na prominentné kapely zostane zachovaná ako minulý rok)
Mgr. Monika Kopčová – zaujímala sa, v akom stave sú práce, ktoré prebiehajú v Dome kultúry
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
Ing. Stella Víťazková – kladne hodnotila predloženú správu, poukázala hlavne na pestrosť podujatí,
vyzdvihla nákup kníh do mestskej knižnice, zaujímala sa, aké ďalšie plány sú s detským kútikom
a vzhľadom na malú návštevnosť aj plány so „Silvestrom“ a či vstupné 3 € na City fest je jednotné pre
všetkých návštevníkov (aj deti)
Reakcia: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 39/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2013
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr.
Kopčová, Mgr. Nagy, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 9) programu
Podrobnú informáciu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2013 podal Ing. Ján Vinarčík,
vedúci odboru životného prostredia. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok.
V diskusii vystúpili:
Ing. Peter Dubeň – na základe podnetu občanov mesta sa informoval, ako sa riešil problém, ktorý vznikol
počas Dní jarnej čistoty, keď niektorí občania bývajúci na Kortine si odviezli časť odpadu skôr, ako sa
dostal do veľkokapacitného kontajnera
Reakcia: Ing. Ján Vinarčík
Ing. Mária Biesová – vyzdvihla tú časť predloženej správy, v ktorej sa uvádza priemerná cena za odpad
na obyvateľa, z ktorej je zrejmé, že občan zaplatí len polovicu prevádzkových nákladov na odpadové
hospodárstvo a druhú polovicu hradí mesto a zaujímala sa, ako kapacitne bude nastavené CZO, koľko
odpadu sa bude musieť doviesť, aby prevádzka bolo vyvážená
Reakcia: Ing. Ján Vinarčík
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Ing. Stella Víťazková – informovala sa, či má mesto štatistiku ohľadom vývozu košov na psie exkrementy
Reakcia: Ing. Ján Vinarčík
Ing. Rastlislav Uhrovič – na základe podnetu občanov sa zaujímal, prečo Dni jarnej čistoty neprebiehajú
aj v sobotu
Reakcia: Ing. Ján Vinarčík, Ing. Rastislav Uhrovič
MUDr. Richard Rišňovský – v akom časovom horizonte je predpoklad, že v našom meste sa začne triediť
kovový odpad
Reakcia: Ing. Ján Vinarčík
Mgr. Monika Balážová – opýtala sa, či sa uvažuje aj tento rok pokračovať v rekonštrukcii
a upozornila na preplnené kontajnery s oblečením

stojísk

Reakcia: Ing. Ján Vinarčík
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 40/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2013
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 10) programu
Vedúci odboru ekonomiky a financovania Ing. Martin Majerník oboznámil prítomných
s predloženým VZN o prideľovaní bytov pre OBYTNÝ SÚBOR SEVER. V diskusii otvorenej primátorom
mesta vystúpil MUDr. Richard Rišňovský, ktorý požiadal, aby žrebovanie pri prideľovaní bytov bolo
verejné. Zároveň upozornil na chyby vo VZN a následne predložil návrh na ich úpravu v nasledovnom
znení:
Mení sa v § 2 ods. 8: „Žiadateľ, ktorý si nesplní povinnosti podľa odseku 7, nebude zaradený do
evidencie žiadateľov, resp. bude z tejto evidencie vyradený."
Mení sa v § 5 ods. 2: „Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 1 písm. a), b) sa postupuje podľa osobitného
3
4
predpisu . Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom
vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberal."
Mení sa v § 5 ods. 4: „Podmienky ustanovené v odseku 1 sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy
a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada."
Mení sa v § 5 ods. 5b): „ak nájomca je osobou podľa odseku 1 písm. d) ktorej sa prenajíma nájomný byt,
pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov."
Mení sa v § 5 ods. 7: „Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 6 môže prenajímateľ
uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31.
decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu:
a) nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti nájomcu podľa odseku 1 písm. a),
b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti nájomcu podľa odseku 1 písm. b).
Mení sa v § 5 ods. 8: „Nájomnú zmluvu na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky stanovené osobitným
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predpisom , uzavrie prenajímateľ len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so
zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. a ak prenajímateľ nemá
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzatvoriť nájomnú zmluvu na takýto
nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 5 odsek 1 tohto VZN najviac na jeden rok."
Mení sa v § 5 ods. 9: „Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 5 odsek 1
tohto VZN, môže prenajímateľ uzatvoriť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok."
Následne upozornil, že vo VZN po paragrafe 6 nasleduje paragraf 8, preto požiadal o zmenu číslovania
paragrafu 8 na paragraf 7. Ďalej požiadal , aby príloha tohto VZN bola označená ako Príloha č. 1.
Reakcia: Ing. Peter Dubeň (požiadal p. prednostku, aby opravené VZN bolo doručené
poslancom)
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 41/2014
Mestské zastupiteľstvo
na základe poslaneckého návrhu schvaľuje
doplnenie zmien vo VZN o prideľovaní bytov pre Obytný súbor Sever v nasledovnom znení:
Mení sa v § 2 ods.8: „Žiadateľ, ktorý si nesplní povinnosti podľa odseku 7, nebude zaradený do evidencie
žiadateľov, resp. bude z tejto evidencie vyradený."
Mení sa v § 5 ods.2: „Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 1 písm. a), b) sa postupuje podľa osobitného
3
4
predpisu . Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom
vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberal."
Mení sa v § 5 ods. 4: „Podmienky ustanovené v odseku 1 sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy
a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada."
Mení sa v § 5 ods. 5b): „ak nájomca je osobou podľa odseku 1 písm. d) ktorej sa prenajíma nájomný byt,
pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov."
Mení sa v § 5 ods. 7: „Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 6 môže prenajímateľ
uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý
k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu:
a) nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti nájomcu podľa odseku 1 písm. a),
b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti nájomcu podľa odseku 1 písm. b).
Mení sa v § 5 ods. 8: „Nájomnú zmluvu na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky stanovené osobitným
5
predpisom , uzavrie prenajímateľ len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so
zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. a ak prenajímateľ nemá
žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzatvoriť nájomnú zmluvu na takýto
nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 5 odsek 1 tohto VZN najviac na jeden rok."
Mení sa v § 5 ods. 9: „Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 5 odsek 1
tohto VZN, môže prenajímateľ uzatvoriť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok."
Doterajší paragraf 8 sa označuje ako paragraf 7
Dopĺňa sa označenie prílohy VZN ako „Príloha č. 1“
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 42/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom o prideľovaní bytov pre OBYTNÝ SÚBOR
SEVER v zmysle schválených zmien
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová, Mgr.
Nagy, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 11) programu
Predložený materiál o Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žiar nad Hronom - Prevádzkový
poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom prítomným priblížil vedúci odboru ekonomiky
a financovania Ing. Martin Majerník. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Do
diskusie sa zapojili:
Ing. Stella Víťazková – dala pozmeňujúci návrh na zmenu ceny z 8 € na 1 € pri položkách:
„Povolenie k vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko vrátane motorového vozidla
prevádzkovateľa pohrebnej služby / 1 deň „
„Povolenie k vstupu motorového vozidla do areálu pohrebiska pre iné právnické a fyzické osoby / 1 deň „
Reakcia: Mgr. Peter Antal, JUDr. Miroslava Hudecová, Ing. Martin Majerník
Bc. Viera Biela – na základe podnetu občana, ktorý ju navštívil v poslaneckej kancelárii ohľadom
vysokého nárastu ceny za dvojhrob - ako doklad uviedol platobný rozkaz (rok 2009 to bolo 15 €
a t.r.55 € + 3,80 € nešpecifikovaných) požiadala prevádzkovateľa pohrebiska o vysvetlenie zvýšenia ceny
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Dušan Reiter (uzatvárajú sa nájomné zmluvy a nepoužívajú sa
platobné rozkazy), Bc. Viera Biela (ponúkla sa na zorganizovaní stretnutia obidvoch zainteresovaných)
Mgr. Katarína Dekýšová – predložila poslanecký návrh na úpravu VZN v nasledovnom znení:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 43/2014
Mestské zastupiteľstvo
na základe poslaneckého návrhu schvaľuje
v § 12 bod 4 v návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom doplniť
slová „v období počas veľkonočných a vianočných sviatkov“, pričom §12 bod 4 po zmene znie
nasledovne:
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je v období od 15.10. do 15.11. príslušného kalendárneho roka pri
príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a v období počas veľkonočných
a vianočných sviatkov povinný:
- zabezpečiť zvýšený počet zberných nádob s dostatočným objemom zbernej nádoby;
- zabezpečiť bezodkladný odvoz preplnených zberných nádob.
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. 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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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 44/2014
Mestské zastupiteľstvo
na základe poslaneckého návrhu schvaľuje
v § 13 bod 2 v návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
vypustiť písm. d) zverejnenie cenníka prevádzkovateľa pohrebnej služby na informačnej tabuli Mesta Žiar
nad Hronom umiestnenej na pohrebisku
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. 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.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 45/2014
Mestské zastupiteľstvo
na základe poslaneckého návrhu schvaľuje
a) v prílohe č. 1 návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska vypustiť v 1. položke slová „pre pohrebnú službu", pričom
1. položka po zmene znie nasledovne:
Prenájom domu smútku v Žiari n/ Hronom na vykonanie obradu (1 hod.) 55 €
+ príplatok v deň pracovného pokoja 50 €
b) v prílohe č. 1 návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska vypustiť v 2. položke slová „pre pohrebnú službu", pričom
2. položka po zmene znie nasledovne:
Prenájom domu smútku v Šašovskom Podhradí na vykonanie obradu ( 1 hod.) 10 €
+ príplatok v deň pracovného pokoja 15 €
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. 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.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 46/2014
Mestské zastupiteľstvo
na základe poslaneckého návrhu schvaľuje
a) v prílohe č. 1 návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska v 3. položke zmeniť „1/2 hod.“ na „1 hod.“, pričom 3.
položka po zmene znie nasledovne:
+ Prenájom priestorov na obliekanie (1hod.) 7 €
b) v prílohe č. 1 návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska v 4. položke zmeniť „deň.“ na „do 24 hod.“, pričom 4.
položka po zmene znie nasledovne:
+ Použitie chladiaceho zariadenia (do 24 hod.) 10 €
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. 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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Následne prebehlo hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Stelly Víťazkovej na úpravu ceny z 8 € na 1 €.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 47/2014
Mestské zastupiteľstvo
na základe poslaneckého návrhu schvaľuje
a) v prílohe č. 1 návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska v 20. položke zmeniť sumu 8 € na 1 €, pričom 20.
položka po zmene znie nasledovne:
+ Povolenie k vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko vrátane motorového vozidla
prevádzkovateľa pohrebnej služby / 1 deň
1€
b) v prílohe č. 1 návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom Cenník služieb prevádzkovateľa pohrebiska v 21. položke zmeniť sumu 8 € na 1 €, pričom 21.
položka po zmene znie nasledovne:
+ Povolenie k vstupu motorového vozidla do areálu pohrebiska pre iné právnické
a fyzické osoby / 1 deň
1€
prítomní – 16
za – 10 /Mgr. Balážová, Bc. Biela, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing.
Uhrovič, Ing. Víťazková/
proti - 1 /Mgr. Sklenka/
zdržal sa - 5 /Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, Tomčáni, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 48/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žiar nad Hronom Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti
Mesta Žiar nad Hronom v zmysle schválených zmien
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. 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.

k bodu 12) programu
V tomto bode programu vystúpila Ing. Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa,
ktorá podala informáciu o programoch ROMED2 a ROMACT. Predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu
programu, v ktorej vystúpila Ing. Stella Víťazková (dúfa, že tento projekt prinesie zlepšenie situácie
s rómskymi spoluobčanmi v našom meste)
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 49/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
a ) Informáciu o programoch ROMED2 a ROMACT v meste Žiar nad Hronom
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Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
b) súhlasné stanovisko MsZ k účasti mesta Žiar nad Hronom v programoch ROMED2 a ROMACT Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a potvrdzuje záväzok mesta, že sa prostredníctvom zvolených
zástupcov Mgr. Petrom Antalom ako primátorom mesta Žiar nad Hronom a osobou určenou primátorom
mesta Ing. Monikou Minárovou, na programoch ROMED 2 a ROMACT.
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. 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.

k bodu 13) programu
K predloženému materiálu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom podala informáciu
Mgr. Adriana Giláňová. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K tomuto bodu
programu nevystúpil nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 50/2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. 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.
k bodu 14) programu Interpelácie
Ing. Stella Víťazková
- tlmočila požiadavku starších občanov mesta, aby bolo osadené zábradlie na schodišti pri vstupe do
Domu smútku a zároveň sa obrátila na prevádzkovateľa, aby zabezpečil sedáky na stoličky do Domu
smútku
Reakcia: Mgr. Peter Antal
Ing. Peter Dubeň
- informoval sa, prečo v programe rokovania MsZ nie je zahrnutý bod Informácia o projektoch
- opätovne sa zaujímal, v akom štádiu sa nachádza vyznačenie parkovacích miest pri bývalom zelovoci
na Jiráskovej ulici
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Mariana Páleníková
Mgr. Monika Balážová
- informovala sa na možnosť rekonštrukcie cesty pri garážach na Chrástekovej ulici
- opýtala sa, či informácie o športových aktivitách určených najmä ženám je možné zverejniť do
informačných vývesných tabúľ MsKC (prípadne na web. stránke mesta)
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Mariana Páleníková, Ing. Emil Vozár
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Mgr. Martin Sklenka
- opätovne požiadal o vyznačenie vodorovného dopravného značenia na parkovacie miesta na
Pártošovej ulici a o opravu chodníka od plavárne smerom k Pártošovej ulici
- v súvislosti s centralizáciou štátnej správy sa informoval, či prebiehajú rokovania s Ministerstvom
vnútra a Okresným úradom ohľadom priestorov „Bieleho domu“
Reakcia: Mgr. Peter Antal
Mgr. Norbert Nagy
Interpeloval nasledovné:
1/ Pod ktorý odbor mestského úradu po zmene organizačnej štruktúry patrí projekt
„Centrum zhodnocovania odpadov“?
2/ Či ako zvolenému zástupcovi občanov mesta mu bude umožnené nahliadnuť do využívania
verejných financií na dnes už bývalom komunikačnom odbore?
3/ Či možno vnímať ako verejný prísľub, že v prípade zrekonštruovania futbalového štadióna je FK
Pohronie pripravený presunúť A team mužov hrajúcich druhú ligu do Žiaru nad Hronom a B team
bude hrať v Dolnej Ždani?
4/ Informoval hovorcu mesta, že trestné oznámenie, ktoré bolo podané na neho ako poslanca, bolo
vyšetrovateľom PZ uložené ako neopodstatnené. Zároveň požiadal hovorcu mesta, aby do budúcna
o podávaní trestného oznámenia informoval priamo jeho a nie ostatných18 poslancov
Reakcia: Ing. Mariana Páleníková, Mgr. Peter Antal, Mgr. Norbert Nagy, Ing. Emil Vozár, Bc.Martin Baláž
Ing. Rastislav Uhrovič
- na základe podnetu občanov Tajovského ulice sa informoval, či je možné súčasné pozdĺžne parkovacie
miesta prerobiť na šikmé a zároveň upozornil na dlhodobo odparkované auto v tejto časti mesta
Reakcia: Mgr. Peter Antal
Jozef Tomčáni
- informoval sa, prečo firma KESAT, ktorá zabezpečovala montáž verejného osvetlenia, neodstraňuje
poruchy súvisiace s nefunkčným osvetlením v rámci záručnej doby
- požiadal o údržbu detských ihrísk (kosenie, doplnenie pieskoviska, natieranie ....)
- uviedol, že dopravný inšpektorát nevychádza v ústrety mestom navrhnutým riešeniam, ktoré by zlepšili
situáciu v našom meste
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Norbert Nagy, Jozef Tomčáni
Mgr. Katarína Dekýšová
- informovala sa, kedy bude sprejazdnený pre cyklistov most Pod Kortinou
- požiadala, či sa parkovacie miesta na Ul. M.R.Štefánika smerom na Sládkovičovu ulicu nedajú upraviť
ako šikmé parkovanie
- upozornila na zmiznutie informačnej tabule, ktorá bola umiestnená pred vstupom na cintorín
a zároveň by uvítala, aby na nej boli zverejnené informácie, týkajúce sa činnosti cintorína
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Mariana Páleníková
Ing. Emil Vozár
- poďakoval sa mestskej polícií za promptné vyriešenie problému s parkovacím miestom na parkovisku
oproti VÚB, kde dlhšiu dobu bolo odparkované auto určené na predaj
- poprosil o zrušenie dvoch až troch parkovacích miest na Ul. SNP pred tržnicou na Svätokrížskom
námestí, nakoľko zaparkované autá bránia vo výhľade autám vychádzajúcich z vedľajšej cesty na
hlavnú cestu
Reakcia: Mgr. Peter Antal
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Ing. Mária Biesová
- poďakovala sa za vybavenie interpelácie ohľadom osvetlenia kostola a ulice od kostola smerom
k I. Základnej škole
- požiadala o promptné odstránenie čiernej skládky na Hviezdoslavovej ulici
Reakcia: Mgr. Peter Antal
k bodu 15) programu Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
V tomto bode programu vystúpil Štefan Muha, ktorý v mene svojom i všetkých zúčastnených detí
zo Slovenska vyjadril poďakovanie za pomoc a za účasť na Medzinárodných školských majstrovstvách
sveta v cezpoľnom behu v Izraeli, kde sa umiestnili na 5. mieste.

k bodu 15a) programu
K jednotlivým bodom podal informáciu vedúci odboru životného prostredia Ing. Ján Vinarčík.
15a - 1A/ Priamy predaj pozemku v k.ú. Šášovské Podhradie
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 51/2014
Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta:
- priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, vytvoreného
na základe geometrického plánu č. 35302551-3/2014, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor dňa 4.februára 2014, z pôvodnej EKN parcely č.390/1, zapísanej na liste
vlastníctva č.473 a to:
2
2
 CKN parcely č. 54/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m ako diel č.1 o výmere 14 m .
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, 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.
15a - 1B/ Priamy predaj pozemku v k.ú. Šášovské Podhradie - Katarína Stajančová, Michal Nagy
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 52/2014
Mestské zastupiteľstvo
B. schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Šášovské Podhradie, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 35302551-3/2014, úradne
overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 4.februára 2014, z pôvodnej EKN
parcely č. 390/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 473 a to:
2
2
 CKN parcely č. 54/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m ako diel č.1 o výmere 14 m .
2

za kúpnu cenu 4,48 €/m ,
16

pre žiadateľov :
1) Katarína Stajančová, rod. Nagyová, nar.: xxxxxx,
trvale bytom: Kazanská 5A, 821 06 Bratislava,
do podielového spoluvlastníctva 1/2 z celku,
2) Michal Nagy, rod. Nagy, nar. xxxxxx,
trvale bytom: Ľ.Štúra 10, 940 02 Nové Zámky,
do podielového spoluvlastníctva 1/2 z celku.
Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 16/2014 zo dňa 21.2.2014,
2
vyhotoveným znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu 4,48 €/m .
Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený v lehote od 07.04.2014 do 22.04.2014.
Žiadatelia nie sú osobami uvedené v § 9a ods. 6, 7 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 23.04.2015 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, 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.
2/ Odpredaj pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome č. 283
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 53/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1136, a to:
2
 CKN parcely č. 122/33 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1101 m ,
podľa zákona č.182/1993 Z. z. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku
vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 283, zapísanom na LV č. 2157 pre katastrálne územie
Žiar nad Hronom, postavenom na pozemku CKN parcela č. 122/33, na Ul. Hviezdoslavova v Žiari nad
Hronom, a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom dome (kupujúcich):
1) Zastková Anna, rod. Kováčová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/32-1, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
2) Sekereš Ivan, rod. Sekereš, nar. xxxxxx, Ul. J.Kráľa 899/21, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
64,48 €,
3) Cirkev bratská v Slovenskej republike, Ul.29.augusta č.27, 934 01 Levice, IČO: 00468070, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29
€,

17

4) Pšenák Ivan, rod. Pšenák, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/32-4, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
5) Neštinová Soňa, rod. Pacalajová, PaedDr., nar.xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/32-5, 965 01 Žiar
2
nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,
6) Sámel Milan, rod. Sámel, nar.xxxxxx, Stará Kremnička 54, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 32,24 €,
7) Fekiačová Martina, rod. Fekiačová, nar. xxxxxx, Ul. A.Hlinku 905/14, 962 12 Detva, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 32,24 €,
8) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
9) Cvejkušová Daniela, rod. Urgelová, PaedDr., nar. xxxxxx a manž. Jozef Cvejkuš, rod. Cvejkuš, Mgr.,
nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/32-8, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
10) Mužíková Viera, rod. Bulíková, nar. xxxxxx a manž. Roman Mužík, rod. Mužík, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/32-10, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
11) Kohút Ján, rod. Kohút, Mgr., nar. xxxxxx a manž. Katarína Kohútová, rod. Achbergerová, Mgr., nar.
xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/32-9, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
12) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
13) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
14) Jurišica Štefan, rod. Jurišica, nar. xxxxxx, Ul. Sládkovičova 491/6, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
64,48 €,
15) Žigová Monika, rod. Čiliaková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/32, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
16) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
17) Bartóková Marta, rod. Beňová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/34-16, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
18) Urblík Anton, rod. Urblík, nar. xxxxxx a manž. Beáta Urblíková, rod. Murínová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/34-17, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
19) Lóška Igor, rod. Lóška, nar. xxxxxx a manž. Eva Lóšková, rod. Dušíková, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/34-18, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
20) Mečiar Peter, rod. Mečiar, nar. xxxxxx a manž. Darina Mečiarová, rod. Knoppová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/34-19, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
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21) Mihál Radúz, rod. Mihál, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/34-20, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
22) Gašparíková Jana, rod. Lacková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/34-21, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
23) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
24) Námešný Ľudovít, rod. Námešný, nar. xxxxxx a manž. Zdenka Námešná, rod. Kučminová, nar.
xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/34-23, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
25) Markoš Milan, rod. Markoš, nar.xxxxxx a manž. Mária Markošová , rod. Zibrínová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/34-24, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
26) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
27) Ihring Ivan, rod. Ihring, nar. xxxxxx a manž. Eva Ihringová, rod. Kramárová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/34-26, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
28) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
29) Glezgová Alena, rod. Hoghová, nar. xxxxxx a manž. Vladimír Glezgo, rod. Glezgo, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/34-28, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
30) Kollárová Anna, rod. Páchniková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-29, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
31) Šárnik Dušan, rod. Šárnik, nar. xxxxxx a manž. Oľga Šárniková, rod. Šimová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/36-30, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
32) Repiský Ján, rod. Repiský, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva
78/100 zo spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 50,29 €,
33) Repiská Zuzana, rod. Košťálová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva
22/100 zo spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 14,19 €,
34) Šimonovič Otto, rod. Šimonovič, nar.xxxxxx a manž. Daniela Šimonovičová, rod. Kmeťová,
nar.xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-32, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
35) Spáč Jaroslav, rod. Spáč, JUDr., nar. xxxxxx, Pitelová 230, 966 11 Trnavá Hora a manž. Jana
Spáčová, rod. Uhrovičová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-33, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
36) Filus Róbert, rod. Filus, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-34, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
37) Letava František, rod. Letava, nar. xxxxxx, Ul. Sládkovičova 489/2, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
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38) Dobrota Stanislav, rod. Dobrota, nar. xxxxxx a manž. Jana Dobrotová, rod. Micheleová, nar. xxxxxx,
Ul. Hviezdoslavova 36/36, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
39) Beňuška Peter, rod. Beňuška, nar. xxxxxx a manž. Oľga Beňušková, rod. Vozárová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/36-37, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
40) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
41) Zámorová Daniela, rod. Dvončová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-39, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
42) Ivanová Daniela, rod. Šúňová, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-40, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
43) Sporný Milan, rod. Sporný, nar. xxxxxx, 966 1 1Trnavá Hora č. 126, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 64,48 €,
44) Šurka Radoslav, rod. Šurka, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-42, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
45) Janíček Dominik, rod. Janíček, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-43, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2
zo spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 0,65 €,
46) Janíček Dominik, rod. Janíček, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-43, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2
zo spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 0,64 €,
47) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
48) Sás Róbert, rod. Sás, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-45, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
49) Ihring Karol, rod. Ihring, nar. xxxxxx a manž. Renáta Ihringová, rod. Borošová, nar.xxxxxx, Ul.
A.Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j.
2
12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 64,48 €,
50) Beličková Jaroslava, rod. Beličková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-47, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
51) Harviľák Ivan, rod. Harviľák, nar. xxxxxx a manž. Anna Harviľáková, rod. Závalcová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/38-48, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
52) Melišeková Petra, rod. Sliacka, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-49, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
53) Ňuňuková Silvia, rod. Líšková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-50, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
54) Husár Ján, rod. Husár, nar. xxxxxx a manž. Mária Husárová, rod. Liptáková, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/38-51, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
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55) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
56) Bartolen Ľubomír, Bartolen, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-53, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2
zo spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 0,65 €,
57) Bartolen Ľubomír, Bartolen, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/4
zo spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 0,32 €,
58) Bartolen Miroslav, Bartolen, nar. xxxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/4
zo spoluvlastníckeho podielu 6974/592744, za kúpnu cenu 0,32 €,
59) Námešný Ivan, rod. Námešný, nar. xxxxxx a manž. Katarína Námešná, rod. Ťavodová, Ing., nar.
xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-54, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
60) Štencl Igor, rod. Štencl, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 275/21-16, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
61) Kosťov Ľudevít, rod. Kosťov, , nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 64,48 €,
62) Hrmo Eduard, rod. Hrmo, nar. xxxxxx a manž. Anna Hrmová, rod. Mojžišková, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-57, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
63) Kakarová Markéta, rod. Šarköziová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/40-58, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
64) Kršjak Marián, rod. Kršjak, nar. xxxxxx a manž. Katarína Kršjaková, rod. Gocníková, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-59, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
65) Melišek Ján, rod. Melišek, nar. xxxxxx a manž. Mária Melišeková, rod. Vincentová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-60, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
66) Košťál Jaroslav, rod. Košťál, nar. xxxxxx a manž. Zdenka Košťálová, rod. Pořízková, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-61, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
67) Kováč Peter, rod. Kováč, nar. xxxxxx a manž. Ida Kováčová, rod. Hrmová, nar.xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-62, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
68) Oťapka Jozef, rod. Oťapka, Ing., nar. xxxxxx a manž. Lucia Oťapková, rod. Poláková, MUDr., nar.
xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/40-63, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
69) Novodomec Milan, nar. Novodomec, nar. xxxxxx a manž. Zdenka Novodomcová, rod. Csapová, nar.
xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/40-64, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
70) Obertášová Mária, rod. Grófová, nar. xxxxxx a manž. Miroslav Obertáš, rod. Obertáš, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-65, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
71) Kubík Jaroslav, rod. Kubík, nar. xxxxxx a manž. Mária Kubíková, rod. Prôčková, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-66, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
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72) Novák Anton, rod. Novák, Ing., nar. xxxxxx a manž. Renáta Nováková, rod. Ďurianová, nar. xxxxxx,
Ul. Hviezdoslavova 283/40-67, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
73) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
74) Schweigert Richard, rod. Schweigert, Ing., nar. xxxxxx a manž. Anna Schweigertová, rod. Chmelová,
Ing., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/40-69, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
75) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
76) Nosál Miloslav, rod. Nosál, nar. xxxxxx a manž. Erna Nosálová, rod. Csellárová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/42-71, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
77) Juhaňák Štefan, rod. Juhaňák, nar. xxxxxx a manž. Helena Juhaňáková, rod. Michalejová, nar.
xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/42-72, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
78) Pažítka Peter, rod. Pažítka, Ing., nar. xxxxxx, Ul. M.R.Štefánika 455/32-13, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
79) Zimanová Mária, rod. Ševčíková, nar. xxxxxx a manž. Jozef Ziman, rod. Ziman, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/42-74, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
80) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva , za kúpnu cenu 1,29
€,
81) Ondrus Štefan, rod. Ondrus, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/42-76, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
82) Koštová Darina, rod. Slaninová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/42-77, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 1,29 €,
83) Šonkoľ Pavel, rod. Šonkoľ, nar.xxxxxx a manž. Hermína Šonkoľová, rod. Pukanová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/42-78, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
84) Ondruš Rastislav, rod. Ondruš, Ing., nar. xxxxxx, Ul.Janka Kráľa 708/50, 956 17 Solčany, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
64,48 €,
85) Muščíková Monika, rod. Grmanová, Mgr., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/42-80, 965 01 Žiar
2
nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 1,29 €,
86) Chaban Jozef, rod. Chaban, nar. xxxxxxx, Ul. Novozámocká 1350/38, 960 01 Zvolen, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
64,48 €,
87) Foltánová Anna, rod. Barboriaková, nar. xxxxxxx a manž. Jaroslav Foltán, rod. Foltán, nar. xxxxxx,
Ul. Hviezdoslavova 283/42-82, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
88) Kapustová Jarmila, rod. Hricová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/42, 965 01 Žiar nad Hronom
a manž. Ján Kapusta, rod. Kapusta, Ing., nar. xxxxxxx, 967 01 Nevoľné č.69, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do BSM, za kúpnu cenu 1,29 €,
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89) Libjaková Viera, rod. Ďuričková, Mgr., nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/42-84, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/592744 (t.j. 12,95 m ) do výlučného vlastníctva,
za kúpnu cenu 1,29 €,
90) Šárnik Dušan, rod. Šárnik, nar. xxxxxx a manž. Oľga Šárniková, rod. Šimová, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/36-30, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
1732/592744 (t.j. 3,22 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,32 €,
91) Spáč Jaroslav, rod. Spáč, JUDr., nar. xxxxxx, Pitelová 230, 966 11 Trnavá Hora a manž. Jana
Spáčová, rod. Uhrovičová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-33, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1732/592744 (t.j. 3,22 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,32 €,
92) Námešný Ivan, rod. Námešný, nar. xxxxxx a manž. Katarína Námešná, rod. Ťavodová, Ing., nar.
xxxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/38-54, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 1732/592744 (t.j. 3,22 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,32 €,
93) Kubík Jaroslav, rod. Kubík, nar. xxxxxx a manž. Mária Kubíková, rod. Prôčková, nar. xxxxxx, Ul.
Hviezdoslavova 283/40-66, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
1732/592744 (t.j. 3,22 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,32 €.
Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č.
182/1993 Z. z.
2
- 0,0996 €/m 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, zmluva nebude uzatvorená do 23.4. 2015 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, 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.
3/ Odpredaj pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome č. 505
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 54/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1136, a to:
2
 CKN parcely č. 700/9 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 371 m ,
podľa zákona č.182/1993 Z. z. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku
vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 505, zapísanom na LV č. 2471 pre katastrálne územie
Žiar nad Hronom, postavenom na pozemku CKN parcela č. 700/9, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad
Hronom, a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom dome (kupujúcich):
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1) Piovarči Marián, rod. Piovarči, nar. xxxxxx a manž. Jana Piovarčiová, rod. Sládeková, nar. xxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-1, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525
2
(t.j. 9,50 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,95 €,
2) Piovarči Marián, rod. Piovarči, nar. xxxxxx a manž. Jana Piovarčiová, rod. Sládeková, nar. xxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-1, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525
2
(t.j. 3,76 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,37 €,
3) Šaturová Andrea, rod. Čunderlíková, nar. xxxxxx, Brehy 302, 968 01 Nová Baňa, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 22,65
€,
4) Fodor Jozef, rod. Fodor, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-4, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,64
€,
5) Sedliaková Soňa, rod. Chvostková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 279/37, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 16,08 €,
6) Kosztolányiová Zuzana, rod. Uramová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 30/7, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 31,32 €,
7) Líšková Ľudmila, rod. Hrmová, nar. xxxxxx a manž. Peter Líška, rod. Líška, nar. xxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-55, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525
2
(t.j. 9,50 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,95 €,
8) Turčanová Júlia, rod. Schwarzová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-56, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
9) Bazalik Roman, rod. Bazalik, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-57, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,45 €,
10) Bendžala Ján, rod. Bendžala, nar. xxxxxx, Zádubnie 255, 010 03 Žilina, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 31,87 €,
11) Kiš Milan, rod. Kiš, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-46, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,32
€,
12) Lešniak Ján, rod. Lešniak, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-11, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 31,32 €,
13) Garin Razquin Ignacio Florencio, rod. Garin Razquin, nar. xxxxxx, CASTILLO DE MAYA DE 45,
31003 PAMPLONA, NAVARA, ESPAŃA, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525 (t.j.9,50
2
m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,95 €,
14) Labuda Marcel, rod. Labuda, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-62, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
15) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,45
€,
16) Binder Alfréd, rod. Binder, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-64, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,64
€,
17) Očovan Jozef, rod. Očovan, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-65, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,32 €,

24

18) Ivanová Katarína, rod. Karásková, nar. xxxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-66, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,63 €,
19) Šebestiánová Helena, rod. Fúziová, nar. xxxxxx, Ul. M.R.Štefánika 454/26-13, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,64 €,
20) Lešniak Ján, rod. Lešniak, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-11, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 16,08 €,
21) Šemetka Oto, rod. Šemetka, nar. xxxxxx a manž. Zita Šemetková, rod. Čierna, nar. xxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-12, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525
2
(t.j. 6,29 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,63 €,
22) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 7542/294525 (t.j. 9,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,95
€,
23) Bilická Silvia, rod. Uhrinová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-8, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
24) Minková Eva, rod. Minková, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-9, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,45 €,
25) Schmidt Juraj, rod. Schmidt, nar. xxxxxx, Ul. Š.Moysesa 442/64, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 7542/294525 (t.j. 9,50 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 7542/294525, za kúpnu cenu 23,65 €,
26) Búciová Blanka, rod. Schmidtová, nar. xxxxxx, 966 04 Horná Ždaňa 61, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 7542/294525 (t.j. 9,50 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu
7542/294525, za kúpnu cenu 23,65 €,
27) Kmeťová Zdenka, rod. Tomeková, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-16, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
28) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,45
€,
29) Kmeťová Zdenka, rod. Tomeková, nar. xxxxxx a manž. Václav Kmeť, rod. Kmeť, nar. xxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-16, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5078/294525
2
(t.j. 6,40 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,64 €,
30) Šály Miroslav, rod. Šály, nar. xxxxxx, Chotár 16, 968 01 Nová Baňa, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 16,08 €,
31) Šimonovič Oto, rod. Šimonovič, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-32, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,63 €,
32) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 7542/294525 (t.j. 9,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,95
€,
33) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00 176 192, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,37
€,
34) Magula Ľubomír, rod. Magula, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-21, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,45 €,
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35) Adamec Tibor, rod. Adamec, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-22, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,64 €,
36) Danková Dáša, rod. Danková, nar. xxxxxx, Ul. Bernolákova 560/8-12, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,32 €,
37) Nociarová Edita, rod. Frantová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2
zo spoluvlastníckeho podielu 4991/294525, za kúpnu cenu 15,66 €,
38) Stančeková Renáta, rod. Frantová, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Pod Donátom 897/12, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do podielového
spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 4991/294525, za kúpnu cenu 15,66 €,
39) Nárožný Július, rod. Nárožný, nar. xxxxxx a manž. Otília Nárožná, rod. Knoppová, nar. xxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-25, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525
2
(t.j. 9,50 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,95 €,
40) Čellárová Mária, rod. Čellárová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-26, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
41) Szabová Mária, rod. Hubová, nar. xxxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-27, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,45 €,
42) Packová Martina, rod. Packová, nar. xxxxxx, Ul. Novomeského 517/6, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 31,87 €,
43) Hudáková Viera, rod. Bališová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 12/114, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 16,08 €,
44) Zavažanová Mária, rod. Zavažanová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-30, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,63 €,
45) Červienková Margita, rod. Ivanová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-31, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525 (t.j. 9,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,95 €,
46) Mikulášová Eva, rod. Hašková, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-32, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
47) Raniaková Ľudmila, rod. Raniaková, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-33, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,45 €,
48) Kancková Margita, rod. Weissová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,64 €,
49) Magulová Eva, rod. Magulová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-38, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,32 €,
50) Hudec Ladislav, rod. Hudec, nar. xxxxxx a manž. Anna Hudecová, rod. Luptáková, nar. xxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-36, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525
2
(t.j. 6,29 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,63 €,
51) Tomeková Vlasta, rod. Tomeková, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-37, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525 (t.j. 9,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,95 €,
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52) Magulová Eva, rod. Magulová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-38, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
53) Juriga Marek, rod. Juriga, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,45
€,
54) Némethyová Hilda, rod. Zimmermannová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-40, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,64 €,
55) Rafaelis Július, rod. Rafaelis, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 1/37, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 16,08
€,
56) Spáč Samuel, rod. Spáč, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 283/36-33, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,63 €,
57) Tencerová Alena, rod. Krčmáriková, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525 (t.j. 9,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,95 €,
58) Trnovcová Magdaléna, rod. Bošiaková, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-44, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,37 €,
59) Varhaník Roman, rod. Varhaník, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 22,65 €,
60) Kiš Milan, rod. Kiš, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-46, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 5078/294525 (t.j. 6,40 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,64
€,
61) Pekárová Alexandra, rod. Protschková, nar. xxxxxx, Ul. Štúrova 1007/48, 972 13 Nitrianske Pravno,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 16,08 €,
62) Ambrózyová Mária, rod. Ambrózyová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-48, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,63 €,
63) Pilčíková Alžbeta, rod. Šutková, nar. xxxxxx a manž. Ladislav Pilčík, rod. Pilčík, nar. xxxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 505/1-49, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7542/294525
2
(t.j. 9,50 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,95 €,
64) Miksaiová Ida, rod. Miksaiová, nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-50, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2988/294525 (t.j. 3,76 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,37 €,
65) Páleník Dušan, rod. Páleník, nar. xxxxxx, Ul. M.R.Štefánika 459/5-18, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3614/294525 (t.j. 4,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,45 €,
66) Žabková Marta, rod. Šoucová, PhDr., nar. xxxxxx a manž. Tibor Žabka, rod. Žabka, nar. xxxxxxx, Ul.
M.Chrásteka 507/11-23, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 5078/294525
2
(t.j. 6,40 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,64 €,
67) Hábek Ladislav, rod. Hábek, Ing., nar. xxxxxx a manž. Jolana Hábeková, rod. Tencerová, PharmDr.,
nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-54, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
2562/294525 (t.j. 3,23 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,32 €,
68) Hábek Ladislav, rod. Hábek, Ing., nar. xxxxxx a manž. Jolana Hábeková, rod. Tencerová, PharmDr.,
nar. xxxxxx, Ul. M.Chrásteka 505/1-54, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
4991/294525 (t.j. 6,29 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,63 €.
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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.
2
- 0,0996 €/m 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, zmluva nebude uzatvorená do 23.4. 2015 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, 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/

Uznesenie bolo prijaté.
4/ Kúpa pozemku do vlastníctva mesta - Zuzana Benková, Anna Horníková
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 55/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu celých spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 1035 - orná pôda
2
o celkovej výmere 1 000 m , zapísaná na liste vlastníctva č. 3186 pre katastrálne územie Horné
Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, od predávajúcich:
1. Benková Zuzana, rod. Čížiková, nar.: xxxxxx
trvale bytom: Rustavelliho 14
831 06 Bratislava
2
spoluvlastnícky podiel 8/108 z celku ..................................zodpovedajúca výmera 74,07 m
2. Horníková Anna, rod. Čížiková, nar. xxxxxx
trvale bytom: Veľké Kosihy 135
946 21 Komárno
2
Spoluvlastnícky podiel 8/108 z celku ................................zodpovedajúca výmera 74,07 m
v prospech kupujúceho:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
2

za kúpnu cenu 4,95 €/m .
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 7/2014, vyhotoveným dňa
2
22.01.2014 znalcom z odboru Stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou na sumu 4,95 €/m .
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, 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/

Uznesenie bolo prijaté.

28

5/ Zámer priameho predaja pozemku - Bc. Jaroslav Englér
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 56/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to :
2
 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 600 m ( ďalej len ako „pozemok“),
odčlenenej z časti CKN parcely č. 1149/5 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 50 725
2
m , zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom,
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom.
Mestské zastupiteľstvo
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 – Bc. Jaroslav Englér, doručí
na Mestský úrad v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok.
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 31.10.2014, uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 15
za - 1 /Mgr. Jánoška/
proti – 12 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr.
Sklenka, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 2 /Tomčáni, Ing. Uhrovič/

Uznesenie nebolo prijaté.
6/ Zámer priameho predaja pozemku - Otília Makovická
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 57/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to :
2
 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 200 m ( ďalej len ako „pozemok“),
2
odčlenenej z časti CKN parcely č. 1813/4 - ostatné plochy o celkovej výmere 7 665 m , zapísanej na
liste vlastníctva č. 1136 pre katastrálne územie Žiar nad Hronom,
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom.
Mestské zastupiteľstvo
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 žiadateľka – Otília Makovická –
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EUROOBCHOD, so sídlom Janova Lehota 234, IČO: 10839739, doručí na Mestský úrad v Žiari nad
Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok.
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 31.10.2014, uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 16
za - 0
proti – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Mgr. Nagy, Mgr.
Sklenka, Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 2 /Mgr. Jánoška, Tomčáni/

Uznesenie nebolo prijaté.
7A/ Zriadenie vecného bremena v prospech mesta - NDS, a.s.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 58/2014
Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje
zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 2021937775, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B –
1) strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:
2
 CKN parcela č. 1670/10 – ostatné plochy o výmere 3215 m ,
2
 CKN parcela č. 1670/11 - ostatné plochy o výmere 1 m ,
2
 CKN parcela č. 1670/12 - ostatné plochy o výmere 1 m ,
 CKN parcela č. 1670/16 - statné plochy výmere 1 m2,
zapísaných na LV č. 3894 v spoluvlastníckych podieloch 1569/2000, 38/2496, 156/2496,
23/2496, 40/2496, 44/2496, 20/2496, 2/2496, 20/2496, 2/2496, 4/2496, 5/2496, 16/2496,
14/2496, 16/2496, 4/2496, 16/2496, 16/2496, 8/2496, 8/2496, 16/2496, 16/2496, 6/2496, 8/2496,
4/2496, 16/2496, 2/2496, 14/2496 a 4/2496
a) umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena
2
2
2
a jeho ochranného pásma a to v rozsahu dielov č. 12 - 208 m , č. 15 – 1 m , č. 16 – 1 m a č.
2
13 – 1 m vymedzených Geometrickým plánom č. 28/2010 na vyznačenie vecného bremena
na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí aj s ochranným pásmom, vyhotoveným firmou
GEOFOR – Ing. Michal Marček zo dňa 08.03.2010, úradne overeným Správou katastra Žiar
nad Hronom pod č. 158/10 dňa 20.04.2010, a
b) prechod a prejazd vozidiel za účelom prevádzkovania, vykonávania opráv, údržby a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia.
2)






strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:
2
CKN parcela č. 1670/10 – ostatné plochy o výmere 3215 m ,
2
CKN parcela č. 1670/13 – ostatné plochy o výmere 1 m ,
2
CKN parcela č. 1670/14 – ostatné plochy o výmere 90 m ,
zapísaných na LV č. 3894 v spoluvlastníckych podieloch 1569/2000, 38/2496, 156/2496,
23/2496, 40/2496, 44/2496, 20/2496, 2/2496, 20/2496, 2/2496, 4/2496, 5/2496, 16/2496,
14/2496, 16/2496, 4/2496, 16/2496, 16/2496, 8/2496, 8/2496, 16/2496, 16/2496, 6/2496, 8/2496,
4/2496, 16/2496, 2/2496, 14/2496 a 4/2496,
2
CKN parcela č. 1670/24 - ostatné plochy o výmere 231 m , zapísanej na LV č. 3392
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
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2

CKN parcela č. 1670/22 - ostatné plochy o výmere 2685 m ,
2
CKN parcela č. 1670/26 - ostatné plochy o výmere 14 m ,
zapísaných na LV č. 3735 v spoluvlastníckych podieloch 1/2 a 1/2,

a) umiestnenie ochranného pásma kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a to v
2
2
2
2
2
2
rozsahu dielov č. 17 – 3 m , č. 18 – 0 m , č. 19 – 15 m , č. 20 – 3 m ,č. 21 – 3 m a č. 22 – 12 m ,
vymedzených Geometrickým plánom č. 28/2010 na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí aj s ochranným pásmom, vyhotoveným firmou GEOFOR – Ing.
Michal Marček zo dňa 08.03.2010, úradne overeným Správou katastra Žiar nad Hronom pod č..
158/10 dňa 20.04.2010, a
b) prechod a prejazd vozidiel za účelom prevádzkovania, vykonávania opráv, údržby a rekonštrukcií
kanalizačného potrubia.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125, DIČ: 2021339463
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
7B/ Zriadenie vecného bremena v prospech mesta - NDS, a.s.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 59/2014
Mestské zastupiteľstvo
B. schvaľuje
zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 2021937775, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B –
strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:
2
 CKN parcela č. 1652/47 – ostatné plochy o výmere 5138 m ,
2
 CKN parcela č. 1652/53 – ostatné plochy o výmere 332 m ,
2
 CKN parcela č. 1652/54 – ostatné plochy o výmere 193 m ,
2
 CKN parcela č. 1656/3 – ostatné plochy o výmere 5308 m ,
zapísaných na LV č. 3392 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
2
 CKN parcela č. 1912/14 - ostatné plochy o výmere
3 m , zapísaná na LV č. 3729
v spoluvlastníckych podieloch 3/12, 2/16, 2/16, 4/16 a 3/12,
2
 CKN parcela č. 1911/50 - ostatné plochy o výmere 63 m , zapísaná na LV č. 3376
v spoluvlastníckych podieloch 1/3, 1/6, 1/8, 1/8, 1/64, 1/64, 3/16, 1/64 a 1/64,
2
 CKN parcela č. 1911/65 – ostatné plochy o výmere 18 m , zapísaná na LV č. 3696
v spoluvlastníckych podieloch 1/4, 1/4, 1/8, 1/8 a 1/4,
a) umiestnenie ochranného pásma kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a to v
2
2
2
2
2
rozsahu dielov č. 1 – 162 m , č. 5 – 270 m , č. 15 – 192 m , č. 24 – 1 m , č. 46 – 0 m , č. 38 – 1
2
2
m a č. 40 – 4 m vymedzených Geometrickým plánom č. 30/2010 na vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí aj s ochranným pásmom, vyhotoveným
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firmou GEOFOR – Ing. Michal Marček zo dňa 09.03.2010, úradne overeným Správou katastra
Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.04.2010, a
b) prechod a prejazd vozidiel za účelom prevádzkovania, vykonávania opráv, údržby a rekonštrukcií
kanalizačného potrubia.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125, DIČ: 2021339463
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
8/ Odpredaj pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome č. 552
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 60/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1136, a to:
2

CKN parcely č. 700/41 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 462 m ,
podľa zákona č.182/1993 Z. z. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku
vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 552, zapísanom na LV č. 1256 pre katastrálne
územie Žiar nad Hronom, postavenom na pozemku CKN parcela č. 700/41, na Ul. Tajovského v
Žiari nad Hronom, a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom dome (kupujúcich):
1) Mitter Peter r. Mitter, nar. xxxxxx a Andrea Mitterová r. Dvorská, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-1, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7522/354618 ( t.j. 9,80
2
m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
2) Čengerová Júlia r. Čechová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-2, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do výlučného vlastníctva , za
kúpnu cenu 0,97 €,
3) Kočalková Mária r. Páločná, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-3, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,44 €,
4) Sedliak Stanislav r. Sedliak, nar. xxxxxx a Darina Sedliaková r. Zimanová, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-4, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,82 €,
5) Švehlík Jaroslav nar. xxxxxx a Ivana Švehlíková r. Švehlová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-5, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76
2
m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,97 €,
6) Chlebničan Jozef r. Chlebničan, nar. xxxxxxx a Mária Chlebničanová r. Briešková, nar. xxxxxxx,
Ul. Tajovského 552/32-6, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
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7) Cabánik Ľudovít r. Cabánik, Ing., nar. xxxxxx a Štefánia Cabániková r. Dvonková, Ing., nar.
xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-7, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,97 €,
8) Babinec Zdenko r. Babinec, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-8, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,44 €,
9) Ružiaková Margita r. Havranová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 40,89 €,
10) Hrabaj Marián r. Hrabaj, nar. xxxxxx a Jaroslava Hrabajová r. Miadoková, nar. xxxxxx , Ul.
Tajovského 552/32-10, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,97 €,
11) Skokánek Dušan r. Skokánek, nar. xxxxxx a Eva Skokáneková, r. Čupková nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-11, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
12) Debnár Dušan r. Denár, nar. xxxxxx a Oľga Debnárová, r. Rondíková nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-12, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,97 €,
13) Beňová Alžbeta r. Beňová, nar. xxxxxx, Ul. Sovietskej armády 356, 966 01 Hliník nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 22,20 €,
14) Bartková Jana r. Černová, Bc., nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-14, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,82 €,
15) Hricová Viera r. Grnáčová, nar. xxxxxx , Ul. Tajovského 552/32-15, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,97 €,
16) Rozinaj Pavel r. Rozinaj, nar. xxxxxx a Lýdia Rozinajová r. Narovcová, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 32/16, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7522/354618 (
2
t.j. 9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
17) Dobrocký Ondrej r. Dobrocký, Ing., nar.xxxxxx a Helena Dobrocká r. Pribišová, Ing., nar. xxxxxx,
Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do BSM , za kúpnu cenu 48,62 €,
18) Nemešová Helena r. Luptáková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 22,20 €,
19) Bedruň Milan r. Bedruň, nar. xxxxxx a Lucia Bedruňová r. Chajdiaková, nar. xxxxxx, 091 01
2
Tisinec, č.81, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do BSM , za
kúpnu cenu 40,89 €,
20) Budáčová Adriána r. Sliacka nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-20, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,97 €,
21) Valkovič Jozef r. Valkovič, nar. xxxxxx a Emília Valkovičová r. Tužinská, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-21, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
22) Benedik Juraj r. Benedik, nar. xxxxxx a Eva Benediková r. Michalová, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-22, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,97 €,
23) Solivajsová Elena r. Kováčová, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Poľná 6401/6, 974 05 Banská Bystrica 2
Radvaň, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 0,44 €,
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24) Slašťanová Helena r. Martincová, nar. xxxxx a Štefan Slašťan r. Slašťan, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-24, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,82 €,
25) Hrabaj Marián r. Hrabaj, nar. xxxxxx a Eva Hrabajová r. Majerčíková, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618
2
( t.j. 9,76 m ) do BSM, za kúpnu cenu 48,62 €,
26) Štábel Jozef r. Štábel nar. xxxxxx a Helena Štábelová r. Kamodyová, Ing., nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-26, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
27) Chrenko Peter r. Chrenko, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-27, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do výlučného vlastníctva , za
kúpnu cenu 0,97 €,
28) Urblík Tomáš r. Urblík, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-37, 965 01 Žiar nad Hronom o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,44 €,
29) Cagáňová Jana r. Kúšová, nar. xxxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-29, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,82 €,
30) Ťahúnová Ľudmila r. Černová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-30, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,97 €,
31) Sigeti Mikuláš r. Sigeti, Ing., nar. xxxxxx a Mária Sigetiová r. Mániková, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-31, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
32) Kováč Róbert r. Kováč, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-32, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do vylučného vlastníctva , za
kúpnu cenu 0,97 €,
33) Maliníková Blažena r. Maliníková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-33, 965 01 Žiar nad
2
Hronom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 0,44 €,
34) Žňavová Helena r. Žňavová, Mgr., nar. xxxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-34, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 0,82 €,
35) Kováč Ivan r. Kováč, nar. xxxxxx a Eva Kováčová r. Kozová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-35, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j.
2
9,76 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,97 €,
36) Kršiak Zdenek r. Kršiak, nar. xxxxxx a Jana Kršiaková r. Glogovská, Ing., nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-36, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
37) Lupták Ľuboš r. Lupták, nar. xxxxxx a Katarína Luptáková r. Dašková, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-37, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do BSM , za kúpnu cenu 48,42 €,
38) Plavec Drahomír r. Plavec, nar. xxxxxx a Katarína Plavcová r. Sucháneková, nar. xxxxxx , Ul.
Tajovského 552/32-38, 965 01 Žiar nad Hronom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,44 €,
39) Vodičková Marta r. Koková, nar. xxxxxx, 941 33, Kolta č.125, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 40,89 €,
40) Fabian Ján r. Fabian, nar. xxxxxx a Alena Fabianová r. Godová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-40, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j.
2
9,76 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,97 €,
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41) Hubač Ľubomír r. Hubač, nar. xxxxxx, Malá Lehota 482, 968 01 Nová Baňa, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
48,79€,
42) Nešpor Peter r. Nešpor, nar. xxxxxxx a Jana Nešporová r. Hricová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-42, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j.
2
9,76 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,97 €,
43) Havettová Janka r. Poliaková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-43, 965 01 Žiar nad Hronom o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,44 €,
44) Slanina Jozef r. Slanina, nar. xxxxxxx a Eva Slaninová r. Čabayová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-44, 965 01 Žiar nad Hronom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j.
2
8,21 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,82 €,
45) Kučera Peter r. Kučera, nar. xxxxxxx a Mária Kučerová r. Benková, nar. xxxxxx , Ul. Tajovského
552/32-45, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j.
2
9,76 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,97 €,
46) Žiak Peter r. Žiak, nar. xxxxxx a Mária Žiaková r. Bokníková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-46, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7522/354618 ( t.j.
2
9,80 m ) do BSM , za kúpnu cenu 0,98 €,
47) Pročková Zlata r. Mihalyiová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do výlučného vlastníctva , za
kúpnu cenu 0,97 €,
48) Ivaničová Anna r. Ivaničová, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-48, 965 01 Žiar nad Hronom o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,44 €,
49) Sojková Zuzana r. Sojková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do podielového vlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 6304/354618, za kúpnu cenu 0,41 €,
50) Sojková Zuzana r. Sojková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do podielového vlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 6304/354618, za kúpnu cenu 0,41 €,
51) Hroncová Anna r. Báťová, nar. xxxxxx a Miroslav Hronec r. Hronec, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského
552/32-50, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j.
2
9,76 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,97 €,
52) Kováč Juraj r. Kováč, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-51, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7522/354618 ( t.j. 9,80 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,98 €,
53) Šranko Ivan r. Šranko, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32- 52, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do vylučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,97 €,
54) Farbiaková Boriša r. Sásiková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32-53, 965 01 Žiar nad Hronom
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3422/354618 ( t.j. 4,46 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,45 €,
55) Kyselová Renáta r. Kvaková, nar. xxxxxx, Ul. Tajovského 552/32, 965 01 Žiar nad Hronom, o
2
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6304/354618 ( t.j. 8,21 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 40,89 €,
56) Ondrušík Jozef r. Ondrušík, nar. xxxxxx a Rozália Ondrušíková r. Bahnová, nar. xxxxxx, Ul.
Tajovského 552/32-55, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
7495/354618 ( t.j. 9,76 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,97 €.
Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č.
182/1993 Z. z.
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- 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, zmluva nebude uzatvorená do 23.4. 2015 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Nagy, Mgr.
Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
9/ Zmena uznesenia č. 16/2014
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 61/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 16/2014 zo dňa 20.februára 2014 a to:
 v časti: „ 9) Miklová Miroslava, rod. Tináková, nar. xxxxxx, Ul. A.Dubčeka 379/43, 965 01 Žiar
2
nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 64 €,“
ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:
„ 9) Miklová Miroslava, rod. Tináková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 64 €,“
 v časti:„ 15)
Kuťka Július, rod. Kuťka, nar. xxxxxx a manž. Marta Kuťková, rod.
Plankenbüchlerová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 281/18-15, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m ) do BSM , za kúpnu cenu 1,28
€,“
ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:
„ 15) Kuťka Július, rod. Kuťka, nar. xxxxxx a manž. Marta Kuťková, rod. Plankenbüchlerová, nar.
xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 281/20-15, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m ) do BSM , za kúpnu cenu 1,28 €,“
 v časti: „ 36) Dudinská Anna, rod. Kartalová, nar. xxxxxx, 966 04 Horná Ždáňa 106, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
1,28 €,“
ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:
„ 36) Vincenc Emil, rod. Vincenc, nar. xxxxxx, 966 04, Prochot č. 57, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m ) do podielového spoluvlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 6974/693844, za kúpnu cenu 32 €,
37) Michalejová Michaela, rod. Michalejová, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 281/22, 965 01
2
Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6974/693844 (t.j. 12,855 m ) do
podielového spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 6974/693844, za kúpnu cenu 32
€,“
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
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10/ Nájom nebytového priestoru - OZ Koníček bez bariér
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 62/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
nájom nebytového priestoru, v katastrálnom území Žiari nad Hronom, zapísaného v katastri nehnuteľností
2
na liste vlastníctva č. 2196 a to priestoru č. 12 - CO kryt o výmere 126,20 m , nachádzajúceho sa
v suteréne bytového domu so súpisným číslom 404, postaveného na CKN parcele č. 651/1 o výmere
2
1754 m – zastavané plochy a nádvoria, vchod 0, na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.
-

-

účel nájmu: uskutočňovanie
aktivít osobnostného rozvoja slúžiacich k neformálnemu
vzdelávaniu, teambuildingovým hrám, tréningom aktívneho jednania, k rozvoju analytického
myslenia, tvorby stratégie a vzájomnej komunikácie
cena nájmu: 1 Eur/ rok
doba nájmu: 6 rokov

za nasledovných podmienok:
-

-

žiadateľ je povinný uhrádzať všetky platby za plnenia spojené s užívaním nebytového priestoru a
platby do fondu prevádzky, údržby a opráv
žiadateľ je povinný na vlastné náklady vykonávať komplexnú údržbu a všetky opravy nebytového
priestoru
žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby teambuildingové hry nijakým spôsobom nerušili obyvateľov
bytového domu
žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby účastníci teambuildingových hier do predmetu nájmu vchádzali
výlučne cez zadný vchod bytového domu a s dozorom člena žiadateľa
žiadateľ sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu na vlastné náklady, starať sa o jeho čistotu
a zabezpečovať upratovanie predmetu nájmu
žiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť upratanie priestoru medzi zadným vchodom bytového domu
a vchodom do predmetu nájmu minimálne jeden krát do týždňa; v prípade znečistenia priestorov
je žiadateľ povinný zabezpečiť upratanie priestorov bezodkladne
žiadateľ sa zaväzuje užívať predmet nájmu v súlade s platnými právnymi predpismi
žiadateľ sa zväzuje teambuildingové hry realizovať výhradne v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod
žiadateľ sa zaväzuje, že predmet nájmu počas realizácie teambuildingových hier nenechá bez
dozoru
žiadateľ sa zaväzuje, že kedykoľvek umožní vstup do predmetu nájmu poverenému
zamestnancovi Mesta Žiar nad Hronom
žiadateľ sa zaväzuje, že v prípade mimoriadnej udalosti na výzvu Mesta Žiar nad Hronom
bezodkladne sprístupní predmet nájmu verejnosti bez akýchkoľvek podmienok a požiadaviek

pre žiadateľa - nájomcu:
Občianske združenie
Koníček bez bariér
sídlo: Moyzesova 75, 966 22 Lutila
IČO: 42002982
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 23.4. 2015 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.
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11/ Nájom nebytového priestoru - OZ Shakespeare club
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 63/2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
2

nájom nebytového priestoru o výmere 110 m nachádzajúceho sa na prízemí stavby označenej ako Kul.
Spol. stredisko so súpisným číslom 2712 postavenej na CKN parcele č. 698/2 - zastavané plochy
2
a nádvoria o výmere 3366 m , v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanom na LV č. 1136.
-

účel nájmu: organizovanie kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť a usporadúvanie aktivít
zameraných na rozvoj kultúry a prevádzkovanie kaviarne
2
cena nájmu: 26,56 €/m /rok
doba nájmu: 20 rokov

za nasledovných podmienok:
-

-

-

-

nájomca bude uhrádzať prenajímateľovi náklady za poskytovanie služieb spojených s užívaním
predmetu nájmu
nájomca bude predmet nájmu využívať výlučne za účelom prevádzkovania kaviarne a organizovania
kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť a usporadúvania aktivít zameraných na rozvoj kultúry,
pričom všetky kultúrne podujatia a aktivity konané v predmete nájmu musia byť vopred odsúhlasené
Mestským kultúrnym centrom
nájomca bude predmet nájmu bezplatne poskytovať podľa potreby Mestu Žiar nad Hronom
a Mestskému kultúrnemu centru
nájomca bude v predmete nájmu v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom organizovať podporné
podujatia propagujúce Mestskú knižnicu,
nájomca bude v predmete nájmu v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom organizovať minimálne:
- 1 krát mesačne podujatie v tzv. „menšinovom žánri“
- 5 krát ročne tzv. „Impro- show“,
- 5 krát ročne tzv. „literárčenie“,
- 4 krát ročne tzv. „textárčenie“,
nájomca minimálne 6 krát v priebehu letných mesiacov v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom
zorganizuje exteriérové premietanie kina pred Mestským kultúrnym centrom
nájomca bude zabezpečovať občerstvenie počas podujatí organizovaných Mestským kultúrnym
centrom
nájomca bude počas celého roka zabezpečovať propagáciu programu Mestského kultúrneho centra
nájomca bude celoročne spolupracovať s Mestským kultúrnym centrom
nájomca počas víkendov na vlastné náklady zabezpečí výkon služby vrátnika v budove Mestského
kultúrneho centra (súp. č. stavby 2712)
akékoľvek stavebné úpravy, zmeny vizuálneho vzhľadu interiéru a exteriéru predmetu nájmu musia
byť vopred odsúhlasené prenajímateľom
prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť nájomcovi ním preukázateľne a účelne vynaložené
a prenajímateľom vopred písomne odsúhlasené náklady na technické zhodnotenie nehnuteľného
majetku tvoriaceho predmet nájmu, a to najviac do výšky nájomného, na ktoré prenajímateľovi
vznikne nárok počas doby trvania nájmu, a to výlučne postupne formou započítania s nájomným
nájomca bude na vlastné náklady zabezpečovať komplexnú údržbu predmetu nájmu a vykonávať na
ňom všetky opravy
nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky úradné a iné povolenia potrebné podľa
príslušných právnych predpisov na užívanie predmetu nájmu v súlade s účelom nájmu a zaväzuje sa
počas celej doby trvania nájmu udržiavať všetky tieto povolenia v nepretržitej platnosti
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nájomca sa zaväzuje spolupracovať a bezplatne poskytovať predmet nájmu v súlade
s dramaturgickým plánom Mestského kultúrneho centra pri realizácii podujatí organizovaných
Mestským kultúrnym centrom.
Pre žiadateľa – nájomcu:
Občianske združenie Shakespeare club
Sládkovičova 10/38
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42313147
-

Pozn.: V prípade, zmluva nebude uzatvorená do 23.4. 2015 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Jánoška, Mgr. Kopčová,
Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15b) programu
V tomto bode programu vystúpil primátor mesta Mgr. Peter Antal, ktorý navrhol , aby mesto bolo
členom občianskeho združenia Mestský športový klub Žiar nad Hronom z dôvodu zosúladenia právneho
stavu. Zároveň vysvetlil, že cyklistický klub funguje v občianskom združení MŠK Žiar nad Hronom, ktoré
bolo založené preto, že dotácie z cyklistického zväzu pre Centrum talentovanej mládeže môžu smerovať
len do občianskeho združenia. Následne otvoril diskusiu, v ktorej vystúpili:
Mgr. Norbert Nagy – osobne nemá problém so vstupom mesta do občianskeho združenia, odporučil však
zmeniť jeho názov, nakoľko je zhodný s názvom Mestského športového klubu, s.r.o.
Reakcie: Mgr. Peter Antal, PaedDr. Marian Majzlík (nesúhlasí so zmenou názvu), Mgr. Norbert
Nagy (stiahol svoj poslanecký návrh a nebude hlasovať)
Ing. Peter Dubeň – ak sa neakceptuje návrh p. Mgr. Norberta Nagy, navrhol, aby občianske združenie
malo inú symboliku ako mestský športový klub, s.r.o.
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Rastislav Uhrovič
Jozef Tomčáni – nevidí problém v názve občianskeho združenia (zbytočné výdavky na nové logá)
Mgr. Katarína Dekýšová – informovala sa, či cyklistický klub nemôže mať vlastné občianske združenie
Reakcia: Mgr. Peter Antal
MUDr .Lýdia Cígerová - ako občianka mesta je rada, že nás športovci reprezentujú a zviditeľňujú naše
mesto
Ing. Emil Vozár – tiež sa nestotožňuje s názvom
Ing. Peter Dubeň – chce, aby sa rozvíjal šport v našom meste a nerozdeľoval sa na s.r.o. a občianske
združenie
Reakcia: Mgr. Peter Antal, PaedDr. Marian Majzlík, Jozef Tomčáni (transparentnosť)
Ing. Mária Biesová – z uvedenej diskusie nevie zaujať stanovisko pri hlasovaní
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Mgr. Norbert Nagy (Komisia športu a mládeže nevie k tomu zaujať
stanovisko, lebo nebola informovaná), Mgr. Monika Balážová (či do občianskeho združenia MŠK môžu
vstúpiť aj iné kluby a z čoho budú financované), MUDr. Lýdia Cígerová (upresnila si len, či sa ide
hlasovať o to, že mesto sa chce stať členom OZ MŠK)
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 64/2014
Mestské zastupiteľstvo
a) schvaľuje
aby mesto Žiar nad Hronom bolo členom občianskeho združenia Mestský športový klub Žiar nad Hronom
so sídlom Jilemnického 2, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 42304997.
b) určuje
v zmysle čl. IX. Stanov občianskeho združenia Mestský športový klub Žiar nad Hronom
a) za členov Správnej rady:


Ing. Rastislav Uhrovič, trvale bytom A. Kmeťa 341/19, 965 01 Žiar nad Hronom



Jozef Tomčáni, trvale bytom Š. Moysesa 440/50, 965 01 Žiar nad Hronom

b) za náhradníkov členov Správnej rady:


Ing. Dušan Bosák, trvale bytom M. Chrásteka 502/2, 965 01 Žiar nad Hronom



Ing. Emil Vozár, trvale bytom Hviezdoslavova 277/33, 965 01 Žiar nad Hronom

prítomní – 11
za – 7 /Ing. Biesová, Ing. Bosák, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 4 /Mgr. Balážová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 16) programu
Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor mesta
poďakoval poslancom za účasť a pripomienky pri prerokovávaní jednotlivých materiálov a zasadnutie
ukončil.
Zapísala:
I. Hlaváčová
7.5.2014

...............................................

...............................................

Mgr. Peter Antal
primátor mesta

Ing. Rastislav Uhrovič
I. overovateľ

...............................................
Ing. Mariana Páleníková
prednostka MsÚ

...............................................
Mgr. Martin Sklenka
II. overovateľ
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