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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Zasadačka MsÚ / 1. poschodie/ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 21.06.2017 -  zasadačka sekretariát 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Prerokovanie návrhu VZN zásad hospodárenia s majetkom mesta 

3. Majetkovoprávne žiadosti 

4. Záver 

 

 

Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie pre financie a ekonomiku /ďalej len ,,komisia“/ Ing. Mária 

Biesová, ktorá skonštatovala, že komisia nie je uznášaniaschopná, z dôvodu nízkej účasti prítomných 

členov komisie.  

 

Komisia zasadala za účelom prerokovania jednotlivých bodov programu, ktoré sú zároveň zaradené 

do programu MsZ dňa 26.06.2017. 

 

2. Prerokovanie návrhu Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

 

Vzhľadom k šiestim novelizáciám VZN č. 3/2011 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Žiar nad Hronom a v súvislosti s platnou legislatívnou vznikla potreba vytvorenia úplne nových 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (ďalej ako „Zásady“). Pričom nie je nutné aby 

Zásady boli schvaľované formou všeobecne záväzného nariadenia. Predkladáme MsZ na schválenie 

návrh VZN, ktorým sa zruší pôvodné VZN č. 3/2011 a zároveň návrh nových Zásad.  

Normotvorná komisia pri MsZ doporučila schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Žiar nad Hronom. Prítomní členovia komisie EaF sa zaujímali o finančné limity právomocí 

primátora a tiež nájmu nebytových priestorov v MsKC uvedené v nových zásadách. 

Prítomní členovia nemajú výhrady k priloženým materiálom. 

 

3. Majetkovoprávne žiadosti 

 

a, Dňa 23.03.2017 požiadala písomnou žiadosťou spoločnosť IESM s.r.o. so sídlom 

Herdovo nám. 1, Trnava, IČO: 44 241 348 (Príloha č. 1) o kúpu pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom, a to: 

novovytvorená CKN parcela č. 1637/6 o výmere 660 m2 a novovytvorená CKN parcela č. 
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1574/72 o výmere 549 m2 v zmysle nového geometrického plánu č. 36 636 029-19/2017, 

vyhotoveného dňa 08.03.2017 (Príloha č. 2a).  

Predmetné pozemky sa nachádzajú pri Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom, sú situované 

medzi futbalovým ihriskom s umelým trávnikom a areálom Green parku, ktorý je vo vlastníctve 

spoločnosti IESM s.r.o. Trnava (Príloha č. 3, 5).  

 Prítomní členovia nemajú výhrady k priloženým materiálom. 

 

b,  Dňa 06.06.2017 požiadala písomnou spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s 

r. o., so sídlom Bajkalská 19/A v Bratislave (Príloha č.1) o uzatvorenie Zmlúv o zriadení 

vecných bremien pre stavbu „Predajňa potravín Billa – Žiar nad Hronom“ na Ul. A. Kmeťa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom (Príloha č. 3-5), v rámci ktorej boli inžinierskymi sieťami 

a čiastočne spevnenou plochou dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.  

Prítomní členovia nemajú výhrady k priloženým materiálom. 

 

c, Dňa 27.01.2017 požiadalo Stavebné bytové družstvo ako správca bytového domu 

súpisné číslo 520 na Ul. Novomeského v Žiari nad Hronom, postaveného na pozemku 

CKN parcele č. 700/30 (Príloha č. 1), na základe uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov 

zo dňa 09.12.2016, o kúpu pozemku (vlastník mesto Žiar nad Hronom) pod uvedeným 

bytovým domom  pre jednotlivých vlastníkov bytov (LV č. 2133 – obytný dom 

Novomeského) v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov.  

Prítomní členovia nemajú výhrady k priloženým materiálom. 

 
4. Záver 

 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 21.06.2017 

 

 

----------------------------------                                                 ------------------------------- 

Ing. Martin Majerník -  tajomník                                       Ing. Mária Biesová - predseda  

 

 

 

---------------------------------- 

Ing. Marcela Kretová - zapisovateľ    
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