
Mimoriadne MsZ 06.05.2009 

 
Program 
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií  
2. Projekt „Centrum zhodnocovania odpadov“  
3. SMM - majetkové  
4. Diskusia  
5. Záver 

 
 
Uznesenia 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 46/ 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 
 
a) predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy Operačného programu Ţivotné prostredie, Prioritná os 4 - 

Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a  4.2. Podpora 
aktivít na zhodnocovanie odpadov na realizáciu projektu „Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad 
Hronom“,  ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ţiar nad Hronom 

b) spolufinancovanie projektu ţiadateľom z vlastných zdrojov v hotovosti vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt, pričom výška celkových výdavkov na projekt je  19 999 693,50 €, výška 
celkových oprávnených výdavkov na projekt je 19 999 693,50 € a výška spolufinancovania projektu 
ţiadateľom je  999 984,68 €. 

c)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP 
 
prítomní –  14 
za – 14  /PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, 
Šeševičková, MUDr. Rišňovský, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 47/ 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
 
A. kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska,  okres Ţiar 
nad Hronom, zapísaných na LV č. 738 a to:  
 
a)       pozemok KN - C parcela číslo 624/1 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 4636 m2,  
b)      pozemok KN - C parcela číslo 625 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 30114 m2,  
c)       pozemok KN - C parcela číslo 717 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2,  
d)      pozemok KN - C parcela číslo 718 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,  
e)       pozemok KN - C parcela číslo 719 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, 
f)        pozemok KN - C parcela číslo 875 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2.  
 
B. kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska, okres Ţiar 
nad Hronom, a to na základe geometrického plánu č. 35300060-18/2009, úradne overeného dňa 6.5.2009:  
 
a)   novovytvorenú KN-C parcelu 781/2 vedenú ako zastavaná plocha o výmere 359 m2, vytvorenú z pozemku 

KN- C parcela číslo 781, zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 1455 m2, zapísaná na LV č. 738,  
b)  novovytvorenú KN-C parcelu 865/5 vedenú ako zastavaná plocha o výmere 556 m2, vytvorenú z pozemku 

KN- C parcela číslo 865/1, zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 2519 m2, zapísaná na LV č. 
738.  

 
za kúpnu cenu celkom:  606.790,57 Eur, 

                (slovom šesťstošesťtisícsedemstodeväťdesiat eur päťdesiatsedem centov)  
 
od vlastníka:  
 



Mimoriadne MsZ 06.05.2009 

STO s.r.o., IČO: 36 059 901 
Štatutárny orgán: Ing. Ľudovít Bezák, konateľ spoločnosti 
Sídlo: Priemyselná 100, 965 01 Ţiar nad Hronom  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vloţka č 8329/S 
 
C.      bezodplatné zriadenie vecného bremena, ktoré zodpovedá právu prechodu a prejazdu cez pozemok KN - 

C parcela číslo 865/2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1030 m2, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska, okres Ţiar nad Hronom, zapísaný na LV č. 738 
a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 35300060-18/2009, úradne overenom  dňa 6.5.2009.       

       
      Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, v prospech oprávneného z vecného bremena: 
 
      Mesto Ţiar nad Honom, IČO:  00 321 125  
      zastúpené primátorom mesta, Mgr. Ivanom Černajom  
      Ul. Štefana Moysesa 46, 965 19  Ţiar nad Hronom 
                                    
a to za podmienky, ţe v kúpnej zmluve a v zmluve o zriadení vecného bremena bude uvedené, ţe:  
 
·         Mesto Ţiar nad Hronom bude oprávnené od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, ak obdrţí  

Oznámenie o neschválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), podanú na základe 
Výzvy z Operačného programu Ţivotné prostredie, Operačný ciel:  4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie 
odpadov, Kód výzvy OPŢP-PO4-09-1,  

·         Mesto Ţiar nad Hronom zaplatí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v lehote do 120 dní od 
uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP s Ministerstvom Ţivotného prostredia SR,  

·         návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude oprávnené podať výlučne Mesto Ţiar nad Hronom a to aţ 
potom ako uzatvorí s Ministerstvom Ţivotného prostredia SR Zmluvu o poskytnutí NFP.  

  
prítomní –  14 
za – 13  /PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, 
Šeševičková, MUDr. Rišňovský, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
zdržal sa – 1 /Ing. Ján Vinarčík/ 
 
 
 
Dochádzka 
 
Účasť poslancov: 
 
Mgr. Peter Antal - O  
Ing. Jozef Baláţ - O  
Mgr. Marek Baláţ - O 
PaedDr. Veronika Baláţová - /  
Ing. Dušan Bosák - /  
MUDr. Lýdia Cígerová - /  
Ing. Peter Dubeň - /  
Mgr. Monika Kopčová - /  
Ing. Karol Krist - O  
MUDr. Ladislav Kukolík - O 
Soňa Lukyová - /  
Boţena Mikulčíková - /  
Stela Šeševičková - /  
MUDr. Richard Rišňovský - / 
Ing. Ján Vinarčík - /  
Ing. Stella Víťazková - /  
MUDr. Oľga Voldánová - /  
Mgr. Roman Zaťko - /  
Ing. Michal Ţurav - /  
 
Legenda :  
 
/ - účasť na zasadnutí  
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí  
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí   
  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bezák&MENO=Ľudovít&SID=0&T=f0&R=1

