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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Malá zasadačka na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 15.04.2019 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Založenie neziskovej organizácie Domov pri kaštieli n.o. a úver zo ŠFRB 
3. Záverečný účet a II. zmena rozpočtu mesta 
4. Majetkovo – právne vzťahy 
5. Záver 

 
Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

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

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

zaradené do programu MsZ dňa 25.04.2019. 

 

2.  Založenie neziskovej organizácie Domov pri kaštieli n.o. a úver zo ŠFRB 
 

V spolupráci so sociálnou komisiou nás jej tajomníčka – zapisovateľka, Ing. Monika Minárová 
oboznámila so založením neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n.o. Mestské zastupiteľstvo 
bude prejednávať nasledovné body: 
 
a) Zakladaciu listinu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 

b) Štatút neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 

c) peňažný vklad Mesta Žiar nad Hronom v prospech neziskovej organizácie -DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. vo výške 

500,00 € (slovom: päťsto eur) 

V súvislosti so založením neziskovej organizácie a následnej investície do prestavby budovy školského 

zariadenia /bývalej obchodnej akadémie/ na zariadenie pre seniorov, Mesto žiar nad Hronom uvažuje o prijatí 

úverového rámca vo výške 700.000 € so splatnosťou 40 rokov zo štátneho fondu rozvoja bývania. 

3. Záverečný účet a II. zmena rozpočtu mesta 
 

a) celoročné hospodárenie mesta Žiar nad Hronom za rok 2018 - bez výhrad 

b) tvorbu rezervného fondu v sume 178 595,21 EUR. zo zostatku finančných prostriedkov mesta za rok 2018. 

c) tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 120 591,90 EUR zo zostatku finančných prostriedkov mesta  a vo výške 

celkových  príjmov za predané mestské byty v roku 2018. 

Zmena rozpočtu: 

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2019 sa predkladá v súlade s §14 zákona č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a rieši 

finančné krytie nasledujúcich rozpočtových výdavkov mesta: 
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Bežné výdavky: 

• V podprograme Mestské objekty  -  zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov  o sumu 90.000,- Eur, 

z toho: terénne úpravy pre cyklochodník vo výške 60.000.- Eur a rekonštrukcia kúrenia v objekte kaštieľa 

vo výške 30.000,- Eur. 

• V podprograme Miestne komunikácie – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 160.000,- 

Eur na opravu chodníkov a ciest. 

• V podprograme MHD – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 60.000,- Eur na doplatok 

za rok 2018 pre SAD Zvolen. 

• V podprograme Športové aktivity – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 9.500,- Eur – 

zvýšenie príspevku pre MŠK  s.r.o  na organizovanie mestského polmaratónu atletickým klubom v sume 

3.500,- Eur a plaveckému klubu Delfín vo výške 6.000,- Eur. 

• V podprograme Komunikačné prostriedky – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 

15.000.- Eur na slávnostné otvorenie Zimného štadióna. 

• V programe Sociálna starostlivosť – dotácia pre neziskovú organizáciu Domov pri kaštieli v sume 500,- 

Eur; 

• V programe Školstvo – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 44.940,- Eur, z toho: 

rozšírenie kapacity MŠ o jednu triedu, s tým súvisiace výdavky sú v sume 16.500,- Eur, oprava strechy 

budovy materskej školy v sume 6.000,- Eur, oprava a výmena zariadenia toaliet v ZŠ na Ul. M.R. Štefánika 

v sume 13.500,- Eur, oprava schodiska v ZŠ na Ul. Jilemnického v sume 4.500,- Eur; čipový systém pre 

školské jedálne v sume 4.440,- Eur. 

 

Kapitálové výdavky 

• V podprograme Mestský úrad – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 22.000,- Eur  

spoluúčasť na zakúpenie elektromobilu – spolufinancovanie z projektov EU. 

• V programe Mestská polícia – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 2.500.- Eur na 

zakúpenie defibrilátora. 

• V podprograme Mestské objekty- zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 105.500,- Eur, 

z toho: na digitalizáciu projektovej dokumentácie a zameranie priestorov kaštieľa 2.500,- Eur, vybudovanie 

petangového ihriska v sume 3.000,- Eur, nové detské ihrisko v sume 60.000,- Eur, rekonštrukcia toaliet 

v budove MsKC v sume 40.000,- Eur. 

• V podprograme Verejné osvetlenie zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 30.000,- Eur na vybudovanie 

osvetlenia cyklo-komunikácie. 

• V podprograme Mestské komunikácie – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 40.000,- 

Eur na rekonštrukciu chodníkov a ciest. 

• V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov 

o sumu 40.000,- Eur na vybudovanie krátkej šprintérskej dráhy a doskočiska v areály ZŠ na Ul. 

M.R.Štefánika. 

• V programe Školstvo – zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 30.000,- Eur na 

rekonštrukciu a zateplenie strechy ZŠ na Ul. Jilemnického. 

 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom: 

a) Zvýšením bežných nedaňových príjmov v položke – Výnos dane poukázaný územnej samospráve v sume 

373.940,- Eur 

b) Presun prostriedkov z podprogramu Rekreačné a športové zariadenia v sume 6.000 Eur do programu 

Športové aktivity. 

c) Zvýšením príjmových finančných operácii – z rezervného fondu mesta v sume 270 000 Eur. 

 

Komisia berie na vedomie záverečný účet a II. zmenu rozpočtu. 
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4.  Majetkovo - právne vzťahy 
 

1. Ing. Miroslav Páleník - zámer predaja pozemkov v k.ú. Žiar nad Hronom 

1. Žiadateľ: p. Páleník, bytom Horná Ždaňa 

2. Predmet žiadosti: 

 

predaj pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom (priľahlá plocha k stavbe vo 

vlastníctve žiadateľa) 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

diel č. 10 o výmere 151 m2 (CKN parcela č. 710/70), odčlenený z pôvodnej CKN parcely č. 

9-530/2, na základe Geometrického plánu č. 36636029-41/2018. 

3. Cena v akej je  

    pozemok zaradený  

    do majetku mesta: 

--- 

 

4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

21,69 €/m2, t.j. celková cena: 3 275,19 € - cena určená znaleckým posudkom 

č. 79/2018 zo dňa 15.04.2018 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Ide o priľahlý pozemok situovaný na Ul. Svitavskej v Žiari nad Hronom, v oplotení stavby 

(bývalá plynová kotolňa) vo vlastníctve žiadateľa, pri existujúcom parkovisku a 

novovybudovaných garážach. 

Na požadovanom pozemku žiadateľ plánuje vybudovať parkovacie miesta k plánovanej 

stavbe v jeho výlučnom vlastníctve.  

 
 

Komisia odporúča MsZ schváliť zámer predaja pozemkov: 
_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č.07/2019 : 

Za:   7hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   1 hlasov 
 
Uznesenie č. 07/2019 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Gastro SK – priamy predaj pozemkov v k.ú. Žiar nad Hronom 

1. Žiadateľ: GASTRO SK, s r.o., so sídlom: SNP 128, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

2. Predmet žiadosti: 

 

priamy predaj pozemkov v katastrálnom území Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. c) a s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

diel č. 1 o výmere 183 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 651/1, 

diel č. 2 o výmere 182 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 650, 

novovytvorená CKN parcela č. 716/19 o výmere 5 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 

716/15,  

novovytvorená CKN parcela č. 718/6 o výmere 360 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 

718/1, na základe Geometrického plánu č. 44562578-007/2019. 

3. Prijaté uznesenie  

    MsZ: 

  č. 16/2019 zo dňa 07.03.2019 
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4. Cena v akej je  

    pozemok zaradený  

    do majetku mesta: 

Pozemky CKN parcela č. 716/15 a CKN parcela č. 718/1 sú zaradené do majetku 

mesta cenou: 9,96 €/m2   

 

5. Znalecký posudok    

    a celková cena: 

20,71 €/m2, t.j. spolu celková cena: 15 118,30 € - cena určená znaleckým posudkom 

č. 78/2019 zo dňa 07.04.2019 

6. Geometrický plán: Geometrický plán č. 44562578-007/2019, úradne overený OÚ Žiar nad Hronom, 

katastrálny odbor dňa 11.04.2019 pod č. 105/19 

7. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Pozemky sú situované v severnej časti Ul. SNP v Žiari nad Hronom, 

v bezprostrednej blízkosti oplotenia areálu GASTRO SK, s.r.o. (bývalá spoločnosť VIZ 

s.r.o.) a zo severnej strany susedia s nespevnenou komunikáciou do záhradkárskej 

osady.   

Na požadovaných pozemkoch žiadateľ plánuje vybudovať prístupovú cestu do areálu 

spoločnosti ako aj parkovacie plochy pre zamestnancov a návštevníkov spoločnosti. 

 

Komisia odporúča schváliť MsZ priamy predaj pozemkov v k.ú. Žiar nad Hronom : 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 08/2019 : 

Za:   8 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 08/2019 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
 

3. M - BIEN s.r.o. – zámer predaja pozemku 
 
1. Žiadateľ: M-BIEN s.r.o., so sídlom Svitavská 1531/7, Žiar nad Hronom, IČO: 46473068  

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer predaja pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

diel č. 1 o výmere 49 m2 (nová CKN parcela č. 700/152), odčlenený z pôvodnej CKN 

parcely č. 9-530/2, na základe Geometrického plánu č. 44562578-022/2019. 

3. Cena v akej je  

    pozemok zaradený  

    do majetku mesta: 

--- 

 

4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

cena určená znaleckým posudkom 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Pozemok je situovaný na Ul. Vansovej v Žiari nad Hronom, v bezprostrednej blízkosti 

stavby - Predajňa ovocia a zeleniny so súp. č. 1276, vo vlastníctve žiadateľa a pri 

trafostanici. 

Na požadovanom pozemku (trávnatá plocha) žiadateľ plánuje vybudovanie 4-och 

parkovacích miest, potrebných v zmysle platných noriem pre prevádzku. 

 
Komisia odporúča bližšie prerokovať predaj pozemku na neformálnom MsZ. 
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4. Pán Urblík – zámer predaja pozemkov 
 
1. Žiadateľ: p. Urblík, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer predaja pozemkov v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

nová CKN parc. č. 1149/192 – zastavaná plocha o výmere 85 m2, 

nová CKN parc. č. 1149/193 – zastavaná plocha o výmere 58 m2,  

nová CKN parc. č. 1149/194 – zastavaná plocha o výmere 87 m2,  

identifikované Geometrickým plánom č. 44562578-020/2019. 

3. Cena v akej je  

    pozemok zaradený  

    do majetku mesta: 

--- 

 

4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

Celková kúpna cena 9 387,05 € (t.j. 40,81 €/m2  po zaokrúhlení na dve desatinné 

miesta) je 100% zhodná s cenovou ponukou Technických služieb Žiar nad Hronom, 

spol. s.r.o. na vybudovanie 8 ks parkovacích miest na Ul. Pod Donátom. 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Pozemky  sú  situované  na Ul. Pod Donátom v Žiari nad Hronom, pred areálom – 

administratívnej budovy so súp. č. 907 vo vlastníctve žiadateľa, pričom v budove je 

zriadená prevádzka COOP Jednoty, kancelárske priestory a pod.  

Účel kúpy: zabezpečenie prístupu do areálu a vyhradenie 6 ks existujúcich 

parkovacích miest pre zákazníkov prevádzok a priestorov umiestnených 

v administratívnej budove. 

Finančné prostriedky za odpredaj budú použité na vybudovanie 8 ks nových 

parkovacích miest, čím sa zvýši počet verejných parkovacích miest v dotknutej 

lokalite o 2 miesta (viď Príloha č.3) 

  

 
Komisia odporúča bližšie prerokovať predaj pozemku na neformálnom MsZ. 

 

 

5. Zámer predaja pozemku – p. Kovalčíková a p. Kukučková 

 

1. Žiadateľ: p. Kovalčíková, bytom Žiar nad Hronom 
p. Kukučková, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer predaja pozemku do podielového spoluvlastníctva v katastrálnom území 
Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

nová CKN parc. č. 1574/103 – zastavaná plocha o výmere 316 m2, 
identifikovaná Geometrickým plánom č. 35302551-36/2019. 

3. Cena v akej je  
    pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

4,98 €/m2 
 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

cena určená znaleckým posudkom 
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5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemok /užívaný ako záhrada/ sa nachádza za športovou halou, v oplotení 
rodinného domu súp.č. 52 /tvorí jeden celok/ v podielovom spoluvlastníctve 
žiadateliek.  
V minulosti bol pôvodný pozemok oplotený až ku futbalovému štadiónu, ale časť z 
neho bola zabratá pod výstavbu športovej haly /tzv. „telocvične“/ v prospech Čs. štátu 
v správe MsNV Žiar nad Hronom.  
Nakoľko nebolo oplotenie záhrad prislúchajúce k rodinným domom správne 
umiestnené na hranicu pozemkov, došlo k záberu časti pozemku vo vlastníctve Mesta 
Žiar nad Hronom. 

 

 

Komisia odporúča bližšie prerokovať predaj pozemku na neformálnom MsZ. 

 

6. P. Šipikal – zámer predaja pozemku 

 

1. Žiadateľ: Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT, so sídlom Chrásteka 6/2, Žiar nad Hronom, IČO: 
33332134  
 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer prenájmu pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta   

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

časť pozemku o výmere 249 m2  z pozemku CKN parcely č. 426/3, zapísanej na LV 
č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom 

3. Cena v akej je  
    pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

--- 
 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

cena určená znaleckým posudkom 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemok je situovaný na Ul. Dukelských hrdinov v Žiari nad Hronom, pri Bytovom 
dome súp. č. 332. 
Na požadovanom pozemku (trávnatá plocha) žiadateľ plánuje vybudovanie 8-ich 
parkovacích miest, potrebných v zmysle platných noriem pre prevádzky (predajňa 
obuvi a pohostinstvo) a pre verejnosť. 

 

 

Komisia EaF nezaujala stanovisko k zámeru prenájmu pozemku a odporúča bližšie prerokovať 

prenájom pozemku na neformálnom MsZ. 

 

7. P. Mandáková –  zámer kúpy nehnuteľnosti 

 

1. Žiadateľ: p. Mandáková, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer kúpy nehnuteľností - pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta   

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

• pozemok EKN parcela č. 558/3 – orná pôda o celkovej výmere 515 m2 

3. Cena v akej je  

    pozemok  zaradený  

    do majetku mesta: 

--- 
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4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

11,50 €/m2 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Ponúkaný pozemok sa nachádza za rodinnými domami na ul. Jesenského smerom 

k Lutilskému potoku. Susediace Pozemky EKN 556 a 557 sú vo vlastníctve mesta.   

  

 

Komisia odporúča MsZ schváliť zámer kúpy nehnuteľnosti  - pozemku v k.ú. Žiar nad Hronom 

     ______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 09/2019 : 

Za:   8 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 09/2019 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
8. P. Guttman – zámer kúpy nehnuteľnosti 
 

1. Žiadateľ: p. Guttmann, bytom Badín 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer kúpy nehnuteľnosti - pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2  

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta   

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

• pozemok EKN parcela č. 714/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 465 m2, 
a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 (výmera spoluvlastníckeho podielu je 
232,50 m2) 

3. Cena v akej je  

    pozemok  zaradený  

    do majetku mesta: 

--- 

 

4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

14,50 €/m2 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Ponúkaný pozemok sa nachádza na sútoku potoku Lutila a rieky Hron, priamo pod 

mostovou konštrukciou rýchlostnej cesty R1.   

 
Komisia neodporúča MsZ schváliť zámer kúpy nehnuteľnosti. 

     ______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 10/2019 : 

Za:   8 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 10/2019 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
 

9. P. Nováková – žiadosť o odkúpenie pozemku 
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1. Žiadateľ: p. Nováková, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemku – zámer priameho predaja v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 1 písm. c) a s § 9a ods. 2  zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí a v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela a výmera: 

 

 

  CKN č. 1631/7 o výmere 568 m2 

3. Cena v akej je  

    Pozemok zaradený  

    do majetku mesta: 

 

9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

Podľa znaleckého posudku 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

  ul. SNP, neudržiavaná záhrada nad umelým futbalovým ihriskom 

Komisia odporúča bližšie prerokovať predaj pozemku na neformálnom MsZ. 

10. Európske vzdelávacie strediská – zámer predaja spoluvlastníckeho podielu 

 

1. Žiadateľ: Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, Hronská 696/107, 

Závadka nad Hronom 97667 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer predaja spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

2.2 Stavba a parcela:  

 

Stavba – Dom kultúry so súpisným číslom 406, postavenej na pozemku CKN parcele 

č. 575 

Pozemok – CKN parcela č. 575 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2329 m2 

3. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť ako zriaďovateľ 

Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG, ktorá užíva predmetné 

nehnuteľnosti na základe Nájomnej zmluvy č. 2018/2012 žiada o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ½.  

 

Komisia odporúča bližšie prerokovať zámer predaja podielu na neformálnom MsZ. 

 

11. Oblastný výbor SZPB Žiar nad Hronom – zámer prenájmu kancelárie 

 

1. Žiadateľ: Oblastný výbor SZPB Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 23, 

Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer prenájmu kancelárie č. 13, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

2.2 Stavba a parcela:  

 

Stavba – administratívna budova st.org. so súpisným číslom 409, postavenej na CKN 

parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod 

č. 6 

3. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Oblastný výbor SZPB aktuálne užíva kanceláriu v Dome kultúry, kde bude ukončený 

nájom. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym 

združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je 

historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze 
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protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a 

účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu 

spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým 

zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB. 

 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť zámer prenájmu kancelárie. 

     ______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 11/2019 : 

Za:   8 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 11/2019 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
5. Záver 
 
Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 15.04.2019 

 

 

 

 

 

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

Ing. Marcela Kretová -  tajomníčka                                         Ing. Mária Biesová - predseda  
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