
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

dňa 20.06.2013 

 

 

1 

 

  
 

 

 
K BODU:  10 a)                        Rôzne – majetkovoprávne vzťahy

   
       
 
 
 
 
MATERIÁL PREDKLADÁ:     Ing. Juraj Gallo   

Poverený vedením odboru správy majetku mesta 

 
 

 
 
 

 

MATERIÁL VYPRACOVAL:    Alena Patayová 

         

 

 

        
      Mgr. Michaela Krnčoková 
 
                          
 
 

 
 
MATERIÁL OBSAHUJE:    1/ Dôvodové správy 

2/ Prílohy  

3/ Návrhy na uznesenia 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
POČET  STRÁN:  63   
POČET VÝTLAČKOV:  25 

 
 
V ŽIARI NAD HRONOM 
DŇA: 11.06.2013 
 

 



2 

Bod  10a - 1 

 

Dôvodová správa k bodu rokovania:  

 

 Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 49/2013 a č.50/2013 

(viď.príloha č.1,2) bol schválený prípad hodný osobitého zreteľa pri  bezodplatnej zámene 

nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom v k.ú. Horné Opatovce a to EKN 

parciel č. 378/32, 379/34, 379/81, 379/571, 378/351 a CKN parcely č. 194/32 spolu v celkovej výmere 

11 121 m
2
 za pozemok  - novovytvorenú CKN parc.č. 180/8 o celkovej výmere 12 240 m

2 
vo 

vlastníctve ZSNP, a.s., v katastrálnom území Horné Opatovce za podmienky, že k uzatvoreniu 

zámennej zmluvy bude predchádzať zrušenie záložného práva na novovytvorenú CKN parcelu č. 

180/8 , ktoré je zriadené v prospech Enviromentálneho fondu. 

 Vzhľadom na to, že zrušenie záložného práva s Enviromentálnym fondom  je pomerne 

zdĺhavý proces, ktorý ZSNP, a.s. nemôže ovplyvniť, požiadala spoločnosť ZSNP, a.s. dňa 23.5.2013 

(viď.príloha č. 3) o odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku - CKN parcele č. 194/32 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
 , zapísanej na LV č. 794 pre k.ú. Horné Opatovce a to za 

kúpnu cenu 290 €, t.j. 5 €/m
2
. 

 Všeobecná hodnota CKN parcely č. 194/32   bola stanovená znaleckým posudkom č. 

24/2013, vyhotoveným znalcom Ing. Miriam Hriňovou  dňa  11.04.2013 na sumu vo výške 182,12 €, 

t.j. 3,14 €/m
2
. 

Pre ZSNP, a.s. je momentálne nevyhnutné preukázať vlastnícke právo aspoň k CKN parcele č.194/32, 

k získaniu príslušnej stavebnej dokumentácie na realizáciu stavby: „ Odvodnenie návodnej strany 

odkaliska ZSNP, a.s.“ 

 Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom sa v zámennej zmluve síce  poníži  

o 58 m
2
 oproti pôvodnej celkovej výmere 11 121 m

2
, ale výmera pozemku vo vlastníctve ZSNP a.s. 

zostáva bez zmeny, t.j. 12 240 m
2.
 

 

Pozemok, ktorý je predmetom  odpredaja: 

 CKN parcela č. 194/32 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
 

 

Všeobecná hodnota pozemku CKN parcely č. 194/32 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

24/2013, vyhotoveným znalcom Ing. Miriam Hriňovou dňa  11.04.2013 na celkovú sumu vo výške 

182,12 €, t.j. 3,14 €/m
2
. 

 

Návrh cenovej relácie zo strany ZSNP, a.s.: 5 €/m
2
, t.j. 290 €  

 

 

Pozemky, ktoré ostávajú predmetom zámeny: 

Celková výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom: 11 063 m
2
 

 EKN parcela č. 378/32 – ostatné plochy o celkovej výmere 502 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/34 – ostatné plochy o celkovej výmere  3 352 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/81 – ostatné plochy o celkovej výmere 892 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/571 – vodné plochy o celkovej výmere  3 235 m
2
, 

 EKN parcela č. 378/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 082 m
2
, 

Uvedené pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Žiar nad Hronom, k.ú. Horné Opatovce 

a sú situované v priemyselnej zóne mesta Žiar nad Hronom za Kalovým poľom . 

 

Všeobecná hodnota pozemkov EKN parciel č. 378/32, 379/34, 379/81, 379/571, 378/351,   spolu 

o celkovej výmere 11 063 m
2
, zapísaných na LV č. 794,  k.ú. Horné Opatovce bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 24/2013, vyhotoveným znalcom Ing. Miriam Hriňovou  dňa  11.04.2013 na 

celkovú sumu vo výške 34 737,82 €. 
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Celková výmera pozemku  vo vlastníctve ZSNP, a.s.: 12 240 m
2
  

 novovytvorená CKN parcela č. 180/8 – ostatné plochy o celkovej výmere 12 240 m
2
, vytvorená na 

základe GP č. 35300060-6/2013 z pôvodnej  CKN parcely č. 180/1 – ostatné plochy o celkovej 

výmere 24 809 m
2
 . 

Uvedený pozemok sa nachádza v intraviláne obce Žiar nad Hronom v jej priemyselnej zóne, k.ú. 

Horné Opatovce a je situovaný medzi hlavnou cestou BA - BB ( rýchlostná komunikácia E 65 ) 

a mestskou skládkou tuhého komunálneho odpadu a v minulosti bol využívaný Mestom Žiar nad 

Hronom za účelom uskladnenia zeminy. 

  

Všeobecná hodnota pozemku CKN p. č. 180/8 o celkovej výmere 12 240 m
2
, vytvorenej 

z pôvodnej CKN parcely č. 180/1, zapísanej na LV č. 295, k.ú. Horné Opatovce bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 23/2013, vyhotoveným znalcom Ing. Miriam Hriňovou dňa  11.04.2013 na 

celkovú sumu vo výške 88 005,60 €. 

  

 

 

Prílohy: 

príloha č. 1 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 49/2013 zo dňa 25.4.2013  

príloha č. 2 -  Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 50/2013 zo dňa 25.4.2013  

príloha č. 3 – žiadosť o odpredaj CKN parcely č. 194/32  

 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

A. schvaľuje: 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri predaji nehnuteľnosti – pozemku  a to : 

 CKN parcely č.  194/32 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Horné Opatovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 794. 

 

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Pozemok v rámci projektu rekultivácie odkaliska Kalové pole  

bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „ Odvodnenie návodnej strany odkaliska ZSNP, a.s.“ 

 

( Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. ) 

 

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

B. schvaľuje:  

 

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

predpisov predaj nehnuteľnosti – pozemku  a to : 

 CKN parcely č.  194/32 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Horné Opatovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 794 

 

za kúpnu cenu 5 €/m
2
,  

 
pre žiadateľa: 

ZSNP, a.s. 

so sídlom: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 

IČO: 30 222 524 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici 

v oddieli Sa, vložka číslo 25/S 
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Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu  do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 24/2013, vyhotoveným 

znalcom Ing. Miriam Hriňovou  dňa  11.04.2013 na sumu vo výške 182,12 €. 

 

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 04.06.2013 do 

19.06.2013. 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

C. schvaľuje 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 49/2013 zo dňa 25.4.2013 v časti: 

  „ EKN parcela č. 378/32 – ostatné plochy o celkovej výmere 502 m
2
, 

   EKN parcela č. 379/34 – ostatné plochy o celkovej výmere  3 352 m
2
, 

   EKN parcela č. 379/81 – ostatné plochy o celkovej výmere 892 m
2
, 

   EKN parcela č. 379/571 – vodné plochy o celkovej výmere  3 235 m
2
, 

   EKN parcela č. 378/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 082 m
2
, 

 CKN parcela č. 194/32 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
“, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

 EKN parcela č. 378/32 – ostatné plochy o celkovej výmere 502 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/34 – ostatné plochy o celkovej výmere  3 352 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/81 – ostatné plochy o celkovej výmere 892 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/571 – vodné plochy o celkovej výmere  3 235 m
2
, 

 EKN parcela č. 378/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 082 m
2
, 

 
 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

D. schvaľuje  

zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 50/2013 zo dňa 25.4.2013 v časti: 

 „EKN parcela č. 378/32 – ostatné plochy o celkovej výmere 502 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/34 – ostatné plochy o celkovej výmere  3 352 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/81 – ostatné plochy o celkovej výmere 892 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/571 – vodné plochy o celkovej výmere  3 235 m
2
, 

 EKN parcela č. 378/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 082 m
2
, 

 CKN parcela č. 194/32 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
 , 

Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená znaleckým posudkom č. 24/2013, vyhotoveným 

znalcom Ing. Miriam Hriňovou  dňa  11.04.2013 na celkovú sumu vo výške 34 919,94 €.“, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

 EKN parcela č. 378/32 – ostatné plochy o celkovej výmere 502 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/34 – ostatné plochy o celkovej výmere  3 352 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/81 – ostatné plochy o celkovej výmere 892 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/571 – vodné plochy o celkovej výmere  3 235 m
2
, 

 EKN parcela č. 378/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 082 m
2
, 

 
Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená znaleckým posudkom č. 24/2013, vyhotoveným 

znalcom Ing. Miriam Hriňovou  dňa  11.04.2013 na celkovú sumu vo výške 34 737,82 €. 

 

 

 



5 

 

Príloha č.1 

 

  

Výpis  uznesenia  
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

 

Miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC, Žiar nad Hronom 
Čas konania: 25. apríla 2013, 14.00 hod. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 49 / 2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri zámene nehnuteľností – pozemkov, vo vlastníctve 

Mesta Žiar nad Hronom nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 794 a to:  

 EKN parcela č. 378/32 – ostatné plochy o celkovej výmere 502 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/34 – ostatné plochy o celkovej výmere  3 352 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/81 – ostatné plochy o celkovej výmere 892 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/571 – vodné plochy o celkovej výmere  3 235 m
2
, 

 EKN parcela č. 378/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 082 m
2
, 

 CKN parcela č. 194/32 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
 

za nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce, vytvorený na 

základe Geometrického plánu č. 35300060-6/2013, vyhotoveným Ing. Martinom Grmanom, Žiar nad 

Hronom dňa 11.4.2013, úradne overeným Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 12.04. 2013 pod 

číslom 117/13 z pôvodnej CKN parcely č. 180/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 24 809 m
2
, 

zapísanej na LV č. 295 a to: 

 novovytvorenú CKN parcelu č. 180/8 – ostatné plochy o celkovej výmere 12 240 m
2
  

 

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Vyššie uvedené pozemky vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom 

súvisia s projektom rekultivácie odkaliska Kalové pole a  s jeho následným zabezpečovaním 

vyrovnaného hydrologického režimu a to vybudovaním drenážneho kanála cez uvedené pozemky. 

 

( Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. ) 
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Príloha č.2 

  

Výpis  uznesenia  
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

 

Miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC, Žiar nad Hronom 
Čas konania: 25. apríla 2013, 14.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 50 / 2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 

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

predpisov bezodplatnú zámenu nehnuteľností  - pozemkov, vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, zapísaných na liste vlastníctva č. 794 a to:  

 EKN parcela č. 378/32 – ostatné plochy o celkovej výmere 502 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/34 – ostatné plochy o celkovej výmere  3 352 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/81 – ostatné plochy o celkovej výmere 892 m
2
, 

 EKN parcela č. 379/571 – vodné plochy o celkovej výmere  3 235 m
2
, 

 EKN parcela č. 378/351 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 082 m
2
, 

 CKN parcela č. 194/32 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 58 m
2
  

 

Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená znaleckým posudkom č. 24/2013, vyhotoveným 

znalcom Ing. Miriam Hriňovou  dňa  11.04.2013 na celkovú sumu vo výške 34 919,94 €. 

 

za nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce, vytvorený na 

základe Geometrického plánu č. 35300060-6/2013, vyhotoveným Ing. Martinom Grmanom, Žiar nad 

Hronom dňa 11.4.2013, úradne overeným Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 12.04. 2013 pod 

číslom 117/13 z pôvodnej CKN parcely č. 180/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 24 809 m
2
, 

zapísanej na LV č. 295 a to: 

 novovytvorenú CKN parcelu č. 180/8 – ostatné plochy o celkovej výmere 12 240 m
2
  

 

vo výlučnom vlastníctve: 

ZSNP, a.s. 

so sídlom: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 

IČO: 30 222 524 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici 

v oddieli Sa, vložka číslo 25/S 

 

za podmienky, že  uzatvoreniu zámennej zmluvy bude predchádzať zrušenie záložného práva na  

novovytvorenú CKN parcelu č. 180/8,  zriadené v prospech Enviromentálneho fondu, Bukureštská 4, 

813 26 Bratislava, IČO: 30796491. 

 

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 23/2013, vyhotoveným 

znalcom Ing. Miriam Hriňovou dňa  11.04.2013 na celkovú sumu vo výške 88 005,60 €. 

 

Zámer prevodu nehnuteľností zámenou pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa bol 

zverejnený v lehote od 09.04.2013 do 24.04.2013. 
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Vo veci zámeny pozemkov sú  splnené všetky zákonné podmienky.  

 

Príloha č.3 
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Bod 10a - 2 
            
Dôvodová správa k bodu rokovania:   

 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 46/2013 zo dňa 25.4.2013 

(viď.príloha č.1) bol schválený odpredaj pozemku – CKN parcely č. 710/4 - zastavané plochy a 

nádvoria o celkovej výmere 754 m
2
 vlastníkom bytov v bytovom dome číslo súpisné 903 na Svitavskej 

ulici v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.   

V čase tesne pred i po zasadaní  Mestského zastupiteľstva v apríli 2013  došlo v údajoch 

niektorých vlastníkov bytov k zmenám údajov v katastrálnom operáte ako zmena adresy, zápis 

dohody o vyporiadaní BSM manželov a drobných opráv. Vzhľadom na uvedené je potrebné schváliť 

uvedené zmeny v šiestich prípadoch.  

 
Prílohy: 

príloha č. 1 – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 46/2013 

 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje:  

 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 46/2013 zo dňa 25.4.2013 a to: 

 v časti: „ 10)  Téglás Ján, rod. Téglás, nar. xxxxx a manž. Eva rod. Urbánová, nar. xxxxx, 

Svitavská 903/10-37, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 

4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

10) Téglás Ján, rod. Téglás, nar. xxxxx a manž. Eva rod. Urbánová, nar. xxxxx Svitavská 

903/10-38, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 

10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

 

 v časti: „ 31)  Škvarka Zoltán, rod. Zoltán, narxxxxx, Svitavská 903/14-3, 965 01  Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

31)  Škvarka Zoltán, rod. Škvarka, nar. xxxxx, Svitavská 903/14-3, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

 

 v časti: „ 33)  Šovčíková Anna, rod. Jedináková, nar. Xxxxx Pstruša 432, 962 12 Vígľaš, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,62 €, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

33)  Šovčíková Anna, rod. Jedináková, nar. xxxxx, Svitavská  903/14, 965 01  Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 53,62 €, 

 

 v časti: „ 48)  Mgr. Striežovská Leontína, rod. Horniačková, nar. xxxxx a manž. Mgr. Ľubomír 

Striežovský, rod. Sriežovský, nar. xxxxx, Nám. Matice slovenskej 31/27, 965 01  Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu 

cenu 53,62€, 
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ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:  

48)  Mgr. Striežovská Leontína, rod. Horniačková, nar. xxxxx a manž. Mgr. Ľubomír 

Striežovský, rod. Striežovský, nar. xxxxx, Nám. Matice slovenskej 31/27, 965 01  Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu 

cenu 53,62€, 

 

 v časti: „ 61) PaeDr. Kúdelová Miroslava, rod. Kúdelová, nar. xxxxx, 966 24 Janova Lehota č. 

12, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 53,62 €, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:  

61) PaedDr. Kúdelová Miroslava, rod. Kúdelová, nar. xxxxx, 966 24 Janova Lehota č. 12, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,62 €, 

 

 v časti: „ 68) Mgr. Šmondrk Peter, rod. Šmondrk, nar. xxxxx a manž. Iveta Šmondrková, rod. 

Kružliaková, nar. xxxxx, Svitavská 903/8-53, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení: 

Mgr. Šmondrk Peter, rod. Šmondrk, nar. xxxxx, Svitavská 903/8-53, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva , 

za kúpnu cenu 1,07 €. 
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Príloha č. 1 

  

Výpis  uznesenia  
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

 

Miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC, Žiar nad Hronom 
Čas konania: 25. apríla 2013, 14.00 hod. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 46 / 2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 

odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 1136, a to: 

 CKN parcela č. 710/4 -  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 754 m
2
,  

 

podľa zákona č.182/1993 Z. z. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku 

vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 903, postavenom na pozemku CKN parcela č. 710/4, 

na Svitavskej ulici v Žiari nad Hronom v k. ú. Žiar nad Hronom, zapísanom na LV č. 2161 a to pre 

nasledovných vlastníkov bytov v bytovom dome (kupujúcich):  

 

1) Minka Jaroslav, rod. Minka, nar. xxxxx, Svitavská 903/10, 965 01 Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

2) Fríbertová Mária, rod. Futáková, nar. xxxxx, Beňadická 3007/13, 851 06 Bratislava V , o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

3) Kutašová Anna, rod. Puskajlerová, narxxxxx, Partizánska 88/19, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

4) Kňažková Dana, rod. Kňažková, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-32, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

5) Vilhanová Marta, rod. Hariková, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-33, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

6) Ing. Jackuliaková Mária, rod. Stieranková, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-34, 965 01  Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

7) Truben Jozef, rod. Truben, nar. xxxxx, Školská 10, 966 22 Lutila, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

8) Bulko Boris, rod. Bulko, nar. xxxxx, Svitavská 903/6/-69, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

9) Doletinová Helena, rod. Šafárová, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-37, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 
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10) Téglás Ján, rod. Téglás, nar. xxxxx a manž. Eva rod. Urbánová, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-37, 

965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do 

BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

11) Čerňanský František, rod. Čerňanský, nar. xxxxx a manž. Mária Čerňanská, rod. Gulašová, nar. 

xxxxxx, Hviezdoslavova 275/27, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 

4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 53,62 €, 

12) Kazárová Jana, rod. Zúbriková, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-40, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

13) Klabník Jaroslav, rod. Klabník, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-41, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

14) Briedoňová Kornélia, rod. Ivanová, nar. xxxxx, Svitavská 903/10-42, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

15) Slašťanová Oľga, rod. Sklenková, nar. xxxxx a manž. Ján Slašťan, rod. Slašťan, nar. xxxxx, 

Bernolákova 559/4/12, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 

4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

16) Kicková Malvína, rod. Spišiaková, nar. xxxxx, Svitavská 903/12-16, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

17) Ing. Petrán Milan, rod. Petrán, nar. xxxxx, Hviezdoslavova 275/25-48, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

18) Svoreň Jozef, rod. Svoreň, nar. xxxxx a manž. Viera Svoreňová, rod. Vozárová, nar. xxxxx, 

Svitavská 903/12-18, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 

4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

19) Kováč Ivan, rod. Kováč, nar. xxxxx a manž. Margita Kováčová, rod. Jedináková, nar. xxxxx, 

Svitavská 904/12-19, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 

4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

20) Petáková Miroslava, rod. Petáková, nar. xxxxx, SNP 597/145, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,62 €, 

21) Lóšková Irena, rod. Pagáčová, nar. xxxxx, Svitavská 903/12-21, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

22) Kľučiar Ján, rod. Kľučiar, nar. xxxxx a manž. Magdaléna Kľučiarová, rod. Kapášová, nar. xxxxx, 

Svitavská 903/12-22, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 

4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

23) Orságová Mária, rod. Kosegiová, nar. xxxxx, Svitavská 903/12-23, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

24) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

25) Gahír Marián, rod. Gahír, nar. xxxxx a manž. Jarmila Gahírová, rod. Černohorská, nar. xxxxx, 

Vansovej 533/3-15, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 

(t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

26) Ing. Šmáriková Vladimíra, rod. Ditteová, nar. xxxxx, Svitavská 903/12-26, 965 01 Žiar nad 

Hronom a manž. Ing. Miloš Šmárik, rod. Šmárik, nar. xxxxx,  Železničná 92/43, 010 03 Žilina-

Budatín, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu 

cenu 1,07 €, 

27) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 
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28) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

29)  Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

30) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

31) Škvarka Zoltán, rod. Zoltán, nar. xxxxx, Svitavská 903/14-3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

32) Šályová Blanka, rod. Rašlíková, nar. xxxxx, 966 24 Janova Lehota č. 266, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,62 €, 

33) Šovčíková Anna, rod. Jedináková, nar. xxxxx, Pstruša 432, 962 12 Vígľaš, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,62 €, 

34) Hlaváčik Ľubomír, rod. Hlaváčik, nar. xxxxx a Anna Hlaváčiková, rod. Ivancová, nar. xxxxx, 

Svitavská 903/14-6, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 

(t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

35)  Schubertová Zuzana, rod. Mesiariková, nar. xxxxx, Svitavská 903/14-7, 965 01  Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

36) Truska Stanislav, rod. Truska, nar. xxxxx, Svitavská 903/14-8, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

37) Svrčeková Oľga, rod. Svrčeková, nar. xxxxx, Svitavská 903/14, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

38) Ivanová Lenka, rod. Ivanová, nar. xxxxxx, Svitavská 903/14-10, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

39) Svrčeková Oľga, rod. Svrčeková, nar. xxxxx, Svitavská 903/14, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,62 €, 

40) Mgr. Čičmancová Zuzana, rod. Búciová, nar xxxxx, Svitavská 903/14-12, 965 01  Žiar nad 

Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného 

vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €, 

41) Truben Marián, rod. Truben, nar. xxxxx, Svitavská 903/14-13, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

42) Rošková Ivana, rod. Sedliaková, nar. xxxxx, Svitavská 904/20-56, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

43) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

44) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

45) Bc. Trubanová Sylvia, rod. Gáfriková, nar. xxxxx, Svitavská 6/59, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 
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46) Herrgottová Monika, rod. Dvornáková, nar. xxxxx, Svitavská 903/6, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,62 €, 

47) Hromník Ivan, rod. Hromník, nar. xxxxxx, Mateja Bela 5296/11, 974 11 Banská Bystrica,  

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 53,62 €, 

48) Mgr. Striežovská Leontína, rod. Horniačková, nar. xxxxx a manž. Mgr. Ľubomír Striežovský, rod. 

Sriežovský, nar. xxxxx, Nám. Matice slovenskej 31/27, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 53,62€, 

49) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

50) MVDr. Kunová Miriam, rod. Kunová, nar. xxxxx, Svitavská 903/6-64, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

51) Matušková Michaela, rod. Ždáňska, nar. xxxxx, Svitavská 903/6-65, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do podielového 

spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 4989/349230, za kúpnu cenu 0,54 €, 

52) Matuška Ľubomír, rod. Matuška, nar. xxxxx, Svitavská 903/6-65, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do podielového 

spoluvlastníctva 1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 4989/349230, za kúpnu cenu 0,54 €, 

53) Doletinová Tatiana, rod. Uhrovičová, nar. xxxxx, Svitavská 903/6-66, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

54) Ing. Štifner Norbert, rod. Štifner, nar. xxxxx, Svitavská 903/6-67, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

55) Ďurian Ondrej, rod. Ďurian, nar. xxxxx a manž. Monika Ďurianová, rod. Šopová, nar. xxxxx, 

Nábrežná 99/18-31, 968 01  Nová Baňa, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 

10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

56) Bulko Boris, rod. Bulko, nar. xxxxx, Svitavská 903/6/-69, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

57) Beňo Jozef, rod. Beňo, nar. xxxxx a manž. Jarmila Beňová, rod. Beňová, nar. xxxxx, Svitavská 

903/6-70, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 

m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

58) Mojžišová Sylvia, rod. Krupová, nar. xxxxx a manž. Jozef Mojžiš, rod. Mojžiš, nar. xxxxx 

Svitavská 903/8-43, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 

(t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

59) Martincová Katarína, rod. Cibulová, nar. xxxxx, Svitavská 903/8-44, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

60) Kubíková Ružena, rod. Bariaková, nar. xxxxx, Svitavská 903/8-45, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

61) PaeDr. Kúdelová Miroslava, rod. Kúdelová, nar. xxxxx, 966 24 Janova Lehota č. 12, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,62 €, 

62) Stavebné bytové družstvo, Pod Donátom 3, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 

63) Hrmová Iveta, rod. Hrmová, nar. xxxxx Svitavská 903/8-48, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

1,07 €, 
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64) Kamoďová Martina, rod. Šušlová, nar. xxxxx a manž. Ján Kamoďa, rod. Kamoďa, nar. xxxxx, 

Svitavská 903/8-49, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 

(t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

65) Vešelenyová Karin, rod. Vešelenyová, nar. xxxxx, Vajanského 382/8, 966 22 Lutila, o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 

53,62 €, 

66) Ing. Otipková Miroslava, rod. Otipková, nar. xxxxx, Rázusova 523/1-77, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

67) Foltánová Irena, rod. Tužinská, nar. xxxxx, Svitavská 903/8-52, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

68) Mgr. Šmondrk Peter, rod. Šmondrk, nar. xxxxx a manž. Iveta Šmondrková, rod. Kružliaková, nar. 

xxxxx, Svitavská 903/8-53, 965 01  Žiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 

4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do BSM, za kúpnu cenu 1,07 €, 

69) Očovanová Petra, rod. Hrušovská, narxxxx, Svitavská 903/8-54, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

70) Hanesová Marcela, rod. Hanesová, nar. xxxxx, Svitavská 903/8-55, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €, 

71) Gábelová Milota, rod. Mištíková, nar. xxxxx, Svitavská 903/8-56, 965 01  Žiar nad Hronom, 

o veľkosti spoluvlastníckeho podielu: 4989/349230 (t.j. 10,77 m
2
) do výlučného vlastníctva, za 

kúpnu cenu 1,07 €. 

 

Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č. 

182/1993 Z. z.  

- 0,0996 €/m
2
 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 €/m
2 
 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.   
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Bod  10a - 3 

 
Dôvodová správa k bodu rokovania:  

 

Dňa 31.05.2013 požiadal Peter Sládeček, Jesenského 23, Žiar nad Hronom v súvislosti  

s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Objekt občianskej vybavenosti na parc.č.710/25, k.ú. 

Žiar nad Hronom“ o úpravu vzťahu k nehnuteľnostiam formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena, ktoré bude  spočívať  v uložení kanalizačnej a vodovodnej prípojky, vedených cez 

parcelu EKN č. 430/2 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom ( viď príloha č. 1). 

Prípojky sietí budú vedené v zmysle predloženej dokumentácie - situácie, vypracovanej Ing. 

Bohdanom Kouřilom – od jestvujúceho obecného vodovodu a obecnej kanalizácie, uložených v EKN 

parcele č. 430/2  k pozemku – parcele CKN č. 710/25 vo vlastníctve žiadateľa (viď príloha č.2). 

Pre účely stavebného konania je potrebné uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  vecného 

bremena v prospech žiadateľa - stavebníka stavby. 

 
Po vybudovaní inžinierskych sietí bude k žiadosti o schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

predložený geometrický plán s vyznačením vecného bremena a znalecký posudok , ktorým bude 

stanovená odplata za zriadenie vecného bremena. 

  
Prílohy: 

Príloha č. 1 – žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Príloha č. 2 – projektová dokumentácia – výkres situácie 

 
 
Návrh uznesenia: 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

 
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení  odplatného vecného bremena, ktoré zodpovedá 

právu uloženia  vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rámci stavby „Objekt občianskej vybavenosti na 

parc.č.710/25, k.ú. Žiar nad Hronom“ na časti pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 3327 a to: 

- EKN parcely č. 430/2 – orná pôda o celkovej výmere 15 883 m
2
. 

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného 

z vecného bremena: 

a) strpieť na predmetných  pozemkoch uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky,  

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

zariadeniami za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií 

týchto rozvodov , 

 
v prospech : 

Peter Sládeček, rod. Sládeček, nar. xxxxx, 

trvale bytom: Jesenského 23, 965 01  Žiar nad Hronom. 

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

žiadateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady a to do 30 dní od vybudovania prípojky inžinierskej 

siete. 

Vecné bremeno sa bude zriaďovať na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie vecného 

bremena bude stanovená najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý žiadateľ predloží ku 

schváleniu Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
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Jednorazová odplatu za zriadenie vecného bremena oprávnený uhradí  do 15 dní odo dňa účinnosti 

zmluvy o zriadení vecného bremena. 
Pozn.: V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 20.06.2014 uznesenie 

stráca platnosť. 

Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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Bod  10a - 4 
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Dôvodová správa k bodu rokovania:  

 

Dňa 04.06.2013 požiadal p. Ján Vanka, bytom Ul. M.Benku 5/53, Žiar nad Hronom  

o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom v katastrálnom území Horné Opatovce 

( viď.príloha č.1),  a to CKN parcelu č. 236/33 – ostatná plocha o  výmere 367m
2
, vytvorenú z časti 

pôvodnej EKN parcely č. 1071/4 na základe geometrického plánu č.47110899-8/13 (viď príloha č.2 ). 

 Uvedený pozemok sa nachádza v k.ú. Horné Opatovce, v zastavanom území  

a v priemyselnej zóne mesta Žiar nad Hronom, situovaný vo vzdialenosti cca 50 m od hlavnej cesty 

BA - BB(rýchlostná komunikácia E 65). Susedí s pozemkom –CKN parcelou č.236/14 vo vlastníctve 

žiadateľa (viď.príloha č.3). Vo vlastníctve žiadateľa sú ešte  blízke pozemky – CKN parcela č. 236/13 

a CKN parcela č. 236/19, na ktorej  stojí  stavba s prevádzkou STK AC car. 

Časť pozemku CKN p.č. 236/33 sa nachádza v ochrannom pásme priľahlého potoka. 

Po úpravách pozemku by žiadateľ odkúpený pozemok využíval ako parkovaciu plochu. 

 

Znaleckým posudkom č. 40/2013, vyhotoveným dňa 03.06.2013 znalcom Ing. Miriam Hriňovou, bola 

všeobecná hodnota pozemkov stanovená na sumu 7,99 €/m
2
. 

 

Výmera pozemku: 367 m 
2
 

Cena stanovená znaleckým posudkom: 7,99 €/m
2
 

Návrh cenovej relácie zo strany žiadateľa: 7,99 €/m
2 

Príjem za predaj pozemku predstavuje hodnotu: 2 932,33 € 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – žiadosť o kúpu pozemku – CKN parc.č. 236/33 

Príloha č. 2 – graficky zdokumentovaná poloha pozemku v geometrickom pláne 

Príloha č. 3 – graficky zdokumentovaná poloha pozemku na katastrálnej mape a ortofotomape 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

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 Horné Opatovce, vytvoreného na 

základe geometrického plánu č. 47110899-8/13, úradne overeného Správou katastra Žiar nad 

Hronom dňa 03.06.2013, z  pôvodnej EKN parcely č. 1071/4  -  ostatné plochy o celkovej výmere 

4613 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 794 a to: 

 diel č. 2 o výmere 367 m
2
 , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 236/33 – ostatné plochy 

o celkovej výmere 367 m
2
. 

 

Návrh uznesenia: 

 

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 Horné 

Opatovce, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 47110899-8/13, úradne overeného 

Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 03.06.2013, z  pôvodnej EKN parcely č. 1071/4  -  ostatné 

plochy o celkovej výmere 4613 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 794 a to: 
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 diel č. 2 o výmere 367 m
2
 , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 236/33 – ostatné plochy 

o celkovej výmere 367 m
2
, 

 

 

za kúpnu cenu  7,99 €/m
2
, 

 

pre žiadateľa: 

Ján Vanka, rod.Vanka,  

nar. xxxxx 

trvale bytom: Ul. M. Benku 5/53, 965 01  Žiar nad Hronom 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 40/2013, vyhotoveným dňa 

03.06.2013 znalcom Ing. Miriam Hriňovou, na sumu 7,99 €/m
2
. 

 

Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený v lehote od  04.06.2013 do 19.06.2013. 

 

Žiadateľ nie je osobou uvedenou 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 20.06.2014 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 
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Bod 10a - 5 
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Dôvodová správa k bodu rokovania:  

 

 Dňa 05.06.2013 požiadala spoločnosť  StavŽiar, s.r.o., M.R.Štefánika 451/10, Žiar nad 

Hronom ( viď.príloha č.1) o  kúpu časti pozemku – CKN parcely č. 1149/5  v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom o približnej výmere cca 85 m
2
 za účelom využitia pozemku ako prístupovej cesty 

k pripravovanej výstavbe rodinných domov. 

  Záujmová časť pozemku k odpredaju  je  situovaná v zastavanom území, v okrajovej časti 

mesta na Ul. Jesenského ( viď.príloha č.2) a je priľahlým pozemkom k parcele CKN č. 1149/46 vo 

vlastníctve žiadateľa, resp. zatiaľ vo vlastníctve konateľa spoločnosti StavŽiar s.r.o. pána Jaroslava 

Englera, nakoľko pripravuje prevod CKN p.č.1149/46 na spoločnosť StavŽiar s.r.o.  

V zmysle priloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie – situačný výkres 

(viď.príloha č.3), bude žiadateľ  realizovať na  CKN p.č. 1149/6 výstavbu „ Radové rodinné domy – 4 

BJ“  a na časti parcely 1149/5 – diel 6, ktorú žiada odkúpiť, je navrhnutý vjazd na miestnu 

komunikáciu .  

V tejto časti pozemku je uložené potrubie verejného vodovodu a kanalizácie. 

  

 

Po schválení zámeru odpredaja pozemku si žiadatelia zabezpečia vyhotovenie geometrického plánu 

a znaleckého posudku na príslušnú časť pozemku za účelom jeho majetkoprávneho vysporiadania 

a to na vlastné náklady. 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – žiadosť o kúpu pozemku  

Príloha č.2 –graficky zdokumentovaná poloha pozemku na odpredaj na katastrálnej mape  

Prílohač.3 –  situačný výkres z projektovej dokumentácie 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

 

zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom v okrajovej časti mesta na Ul. Jesenského, ktorý bude vytvorený na základe 

geometrického plánu a to : 

 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 85 m
2
 , vytvorenej z pôvodnej CKN parcely č. 

1149/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 50 725 m
2
, vedenej 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. 

 

Ukladá: 

 

Povinnosť zverejniť zámer predať pozemok – novovytvorenú CKN parcelu, priamym predajom 

najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači, a to za 

podmienky, že žiadateľ: StavŽiar, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 451/10, 965 01  Žiar nadHronom, 

IČO: 46648976,  doručí Mestskému úradu v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán 

a znalecký posudok, ktorý v deň schválenia prevodu mestským zastupiteľstvom nebude starší ako 

šesť mesiacov . 

Zodpovedný: Zastupujúci vedúci odboru správy majetku mesta 

 
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí Mestskému úradu v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký 

posudok do 31.12.2013, uznesenie stráca platnosť. 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 

_________________________________________________________________________________ 
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Príloha č. 3 
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Bod 10a - 6 

 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

 

 Dňa 07.06.2013 požiadala p. Lipková Ľudmila, bytom Vansovej  4/148, Žiar nad Hronom 

(viď.príloha č.1) o  kúpu časti pozemku – CKN parcely č. 700/20  v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom o približnej výmere cca 20 m
2
 pod vysunutou časťou potravín PO-LA  na Tajovského ul. ( viď. 

príloha č.2,3). 

 Predajňa potravín je vedená na liste vlastníctva č. 1208 ako  samostatná stavba číslo súpisné 

550  na CKN parcele č. 700/20 a vysunutá časť predajne potravín je na liste vlastníctva č. 1208 v časti 

Iné údaje definovaná ako „dočasná stavba -Predajňa potravín –Lipková č.s. 550/1 – prístavba k domu 

č. 550.“ (viď.príloha č.4). 

Predajňa potravín bola vybudovaná žiadateľkou v bývalom podchode pod bytovým domom  číslo 

súpisné 539 na CKN parcele 700/20 / tzv. čínsky múr/, ktorý je vedený na  liste vlastníctva č. 2062 a 

v ktorom žiadateľka nemá žiadny podiel na nebytových častiach domu ani spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu. 

    

Po schválení zámeru odpredaja pozemku si žiadateľka zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu 

a znaleckého posudku na príslušnú časť pozemku za účelom jeho majetkoprávneho vysporiadania 

a to na vlastné náklady. 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – žiadosť o kúpu pozemku  - zámer odpredaja 

Príloha č.2 – graficky zdokumentovaná poloha pozemku na odpredaj na katastrálnej mape  

Príloha č.3 –  fotodokumentácia – pohľad na predajňu z Ul. Tajovského 

Príloha č.4 – List vlastníctva č. 1208 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

 

zámer predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom  na Ul. Tajovského , ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to : 

 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 20 m
2
, vytvorenej z pôvodnej CKN parcely   

číslo 700/20 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 876 m
2
, vedenej na liste 

vlastníctva č. 1136  pre katastrálne územie Žiar nad Hronom  

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý v deň schválenia prevodu mestským 

zastupiteľstvom nebude starší ako šesť mesiacov. 

Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom. 

 
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí Mestskému úradu v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký 

posudok do 31.12.2013, uznesenie stráca platnosť. 
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Príloha č.1 
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Príloha č.2 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Príloha č. 3 
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Príloha č. 4 
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Bod 10a - 7 

 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

 

Spoločnosť FSC, s.r.o., Šulekova  2, 811 06 Bratislava ako vlastník objektu Hotel Luna súpis. číslo 

408, situovaného na Námestí Matice slovenskej, na pozemku CKN parc. čís.679/1 v k.ú. Žiar nad 

Hronom, realizuje rekonštrukciu a modernizáciu uvedeného objektu, ktorá prispeje k skrášleniu        

a k zatraktívneniu priestoru v centrálnej mestskej zóne.  

 

V súvislosti s prípravou realizácie tejto stavby bola Mestu Žiar nad Hronom ešte v roku 2011 

predložená žiadosť zo strany investora o územnoplánovaciu informáciu. Mesto Žiar nad Hronom , 

odbor riadenia projektov v odpovedi na uvedenú žiadosť uviedlo, že zámer rekonštrukcie objektu je 

v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta , zároveň však upozornilo , že podľa predloženej 

projektovej dokumentácie niektoré stavebné konštrukcie (ochodze, schodiská, rampy, chodníky, 

spevnené plochy , markízy po vonkajšom obvode stavby) zasahujú na pozemok CKN parc. čís. 679/2, 

ktorý je vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom a predmetný pozemok bol súčasťou plochy, na ktorej 

sa v rokoch 2010-2011 realizoval projekt Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom, na 

ktorý Mesto Žiar nad Hronom získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Regionálneho 

operačného programu ( ROP) na základe Zmluvy o poskytnutí NFP.  V rámci tohto projektu bola na 

pozemku CKN parc. čís. 679/2 zrealizovaná časť stavebného objektu SO 01 Úprava prvkov verejnej 

zelene, SO 12.1  Rekonštrukcia chodníkov a  SO 10.7  Zavlažovací systém.  

Za účelom preukázania práva k pozemku, ktoré by stavebníka oprávňovalo zriadiť na ňom 

požadovanú stavbu, má spoločnosť FSC , s.r.o. záujem uzavrieť s Mestom Žiar nad Hronom ako 

vlastníkom pozemku CKN parc.čís. 679/2 nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude prenájom 

dotknutej časti pozemku, na ktorú zasahujú nové stavebné konštrukcie v rámci stavby „Polyfunkčné 

centrum Luna – zmena funkčného využitia stavby hotela na polyfunkčné centrum“ (viď.príloha č.1).    

V zmysle Prílohy č.1 zmluvy o poskytnutí NFP  (Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí 

NFP) však môže byť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP počas platnosti a účinnosti 

zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej 

osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa ( t.j. Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, ktoré je riadiacim orgánom (RO) pre ROP).  

Z uvedeného dôvodu Mesto Žiar nad Hronom požiadalo RO o písomný súhlas s umožnením prenájmu 

časti pozemku CKN parc. 679/2 v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou hotela Luna . Riadiaci orgán 

definoval zásahy do zrealizovaných objektov projektu Revitalizácia CMZ na ploche, ktorá má byť 

predmetom nájmu, ako zmenu projektu a prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu, ktorým je 

BBSK, následne požadoval doplnenie žiadosti o podrobné položkovité vyčíslenie všetkých zmien, 

ktoré nastanú v projekte Revitalizácia CMZ v súvislosti so zrealizovaním rekonštrukcie hotela Luna 

podľa jednotlivých objektov  a návrh nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom predmetného 

pozemku.  

Po doplnení požadovaných podkladov bol získaný súhlas RO (viď.príloha č.2 ), ktorý zároveň uvádza, 

že vzhľadom na skutočnosť, že zmena sa dotýka položiek rozpočtu, ktoré boli prijímateľovi už 

uhradené, sprostredkovateľský orgán v BBSK vyčísli nezrovnalosť a prijímateľovi vzniká povinnosť 

vyčíslené finančné prostriedky vrátiť.                            

 

Na základe vyššie  uvedeného písomného súhlasu Mesto Žiar nad Hronom pristúpilo k riešeniu 

nájomnej zmluvy so stavebníkom stavby „Polyfunkčné centrum Luna – zmena funkčného využitia 

stavby hotela na polyfunkčné centrum“.   

Predmetom nájmu bude časť nehnuteľnosti - CKN parcely č. 679/2  zapísanej na liste vlastníctva 

č.1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.  

Výmera prenajímanej plochy bude  približne 570 m
2
 a tvorí ju plocha po obvode parcely CKN 679/1, 

na ktorej je postavená stavba Hotel Luna číslo súpisné 408 v šírke vyznačenej vo výkresovej časti 

projektu stavby, ktorý  bude tvoriť prílohu k nájomnej zmluve. 

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená znaleckým posudkom č. 24/2013 zo dňa  08.04.2013 

vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu  vo výške      

3,064 €/ m
2
/rok. Celková výška nájomného za kalendárny rok je 1 746,48 €/rok. 
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Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú , a to počnúc dňom účinnosti zmluvy a končiac dňom 

schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prenajímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2214012026001 uzavretej medzi 

Poskytovateľom a Prenajímateľom  po 5  rokoch od ukončenia realizácie projektu „Revitalizácia 

centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom“. (Projekt bol ukončený v roku 2012, t.j. nájomná zmluva 

bude trvať približne do r.2017).  

Po uplynutí tohto obdobia môže nájomca požiadať o predĺženie nájmu, resp. iným spôsobom 

usporiadať vlastnícke vzťahy k  časti pozemku  CKN parc.č. 679/2, na ktorej budú vybudované 

stavebné konštrukcie súvisiace s polyfunkčným centrom Luna. 

V nájomnej zmluve bude tiež zakotvená povinnosť nájomcu uhradiť prenajímateľovi finančné 

prostriedky, ktoré Mestu Žiar nad Hronom ako prijímateľovi NFP vyčísli RO ako nezrovnalosť v rámci 

zmeny projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom a za nesplnenie tejto 

povinnosti bude uložená zmluvná pokuta. 

Prílohou nájomnej zmluvy bude  aj situačný výkres z projektovej dokumentácie stavby „Polyfunkčné 

centrum Luna – zmena funkčného využitia stavby hotela na polyfunkčné centrum“ s vyznačením 

prenajímanej plochy a zásahov do stavebných objektov SO 01, SO 12.1 a SO 10.7 projektu 

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – projekt stavby „Polyfunkčné centrum Luna – zmena funkčného využitia stavby hotela na                     

polyfunkčné centrum“ , časť Exteriérová zeleň a spevnené plochy objektu  

 

Príloha č. 2 – akceptácia žiadosti o súhlas Poskytovateľom ( t.j. Ministerstva pôdohospodárstva   

a rozvoja vidieka SR, ktoré je riadiacim orgánom (RO) pre ROP) 

 

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

A. schvaľuje: 

 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenájme nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na LV č. 1136 a to : 

 časť pozemku o výmere cca 570 m
2
  z pozemku CKN parcely č. 679/2 – ostatné plochy 

o celkovej výmere  8 354 m
2
 

za účelom: 

a) vybudovania a umiestnenia prístupových konštrukcií a to ochodzí, schodísk , rámp, 

chodníkov, spevnených plôch a markíz po vonkajšom obvode stavby hotel Luna súpisné číslo 

408 (stavba vo vlastníctve žiadateľa) a to v rozsahu Projektovej dokumentácie v rámci 

realizovania projektu stavby „Polyfunkčné centrum Luna – zmena funkčného využitia stavby 

hotela na polyfunkčné centrum“ z dôvodu vytvorenia nových vstupov do stavby 

b) realizácie úprav zelene, spevnených plôch a preložky zavlažovacieho systému na predmete 

nájmu v rozsahu Projektovej dokumentácie. 

 

(Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  
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Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

B. schvaľuje:  

 

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

predpisov prenájom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad 

Hronom, zapísaného na LV č. 1136 a to : 

 časť pozemku o výmere cca 570 m
2
  z pozemku z  CKN parcely č. 679/2 – ostatné plochy 

o celkovej výmere  8 354 m
2
 

 

 doba nájmu: určitá - odo dňa účinnosti uzatvorenia nájomnej zmluvy do dňa schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy, ktorú je Mesto Žiar nad Hronom povinné predkladať 

Poskytovateľovi v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2214012026001 uzavretej medzi 

poskytovateľom a Prenajímateľom po piatich rokoch od ukončenia projektu „Revitalizácia 

centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom“  

 cena nájmu: 3,064€/m
2
/rok 

 účel nájmu:  

a) vybudovanie a umiestnenie prístupových konštrukcií a to ochodzí, schodísk , rámp, 

chodníkov, spevnených plôch a markíz po vonkajšom obvode stavby hotel Luna súpisné číslo 

408 (stavba vo vlastníctve žiadateľa) a to v rozsahu Projektovej dokumentácie v rámci 

realizovania projektu stavby „Polyfunkčné centrum Luna – zmena funkčného využitia stavby 

hotela na polyfunkčné centrum“ z dôvodu vytvorenia nových vstupov do stavby 

b) realizácia úprav zelene, spevnených plôch a preložky zavlažovacieho systému na predmete 

nájmu v rozsahu Projektovej dokumentácie 

 

pre žiadateľa: 

FSC, s.r.o. 

so sídlom: Šulekova 2, 811 06  Bratislava 

IČO: 43 965 938 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej  Bystrici, oddiel Sro, vložka 

číslo 14401/S 

 

Za nasledovných podmienok: 

1. Nájomca berie na vedomie, že na predmete nájmu bol realizovaný projekt „Revitalizácia 

centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom“, na realizáciu ktorého bol Mestu Žiar nad Hronom 

ako prijímateľovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok a to na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy Z2214012026001, uzatvorenej 

s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako poskytovateľom. 

2. Nájomca sa týmto zaväzuje, že ako náhradu za odstránenie, resp. vykonanie úprav na 

objektoch SO 01, SO 12.1 a SO 10.7, ktoré boli súčasťou projektu „Revitalizácia centrálnej 

mestskej zóny Žiar nad Hronom“, uhradí prenajímateľovi náklady, vyplývajúce Mestu Žiar nad 

Hronom z rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  pri riešení 

„Zmeny projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom“, súvisiacej s 

rekonštrukciou hotela Luna. 

3. V prípade, ak si nájomca nesplní povinnosť podľa bodu 2, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 15 000 € /slovom pätnásťtisíc eur/, pričom zmluvnú pokutu je 

nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi v lehote 7 dní od doručenia výzvy prenajímateľa. 

Týmto nie je dotknuté právo prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu 

jeho konaním vznikla, v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

4. Prenajímateľ nie je povinný uhradiť nájomcovi žiadne náklady vynaložené na činnosti podľa 

tohto článku (úpravy zelene, spevnených plôch, a pod.) a to ani po skončení nájomného 
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vzťahu, ani sa nezaväzuje nájomcovi uhradiť protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota 

predmetu nájmu.   

5. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi prípadné sankcie, udelené prenajímateľovi ako 

prijímateľovi nenávratného finančného príspevku z akéhokoľvek stupňa kontroly z titulu 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy Z2214012026001 

alebo v súvislosti s realizáciou projektu „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad 

Hronom“ a zároveň, ktoré boli prenajímateľovi udelené výlučne alebo sčasti v súvislosti 

s činnosťou nájomcu v zmysle účelu nájmu  alebo v súvislosti s porušením jeho povinností 

podľa nájomnej zmluvy, ako aj nahradiť prenajímateľovi celú škodu tým spôsobenú. 

6. Pri stavebných prácach sa nájomca zaväzuje počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na 

predmete nájmu a na nehnuteľnosti v časti dotknutej činnosťou nájomcu v zmysle Projektovej 

dokumentácie, inak zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto 

povinnosti. V prípade, ak  hrozí na predmete nájmu alebo na nehnuteľnosti v časti dotknutej 

činnosťou nájomcu v zmysle Projektovej dokumentácie škoda alebo ak už škoda bola  

spôsobená, nájomca bez zbytočného odkladu vykoná vhodné opatrenia na odvrátenie 

nebezpečenstva vzniku škody alebo zmiernenie jeho následkov. O týchto skutočnostiach je 

nájomca povinný bez zbytočného odkladu informovať prenajímateľa. 

7. Nájomca vyhlasuje, že najneskôr ku dňu zahájenia stavebných prác, v súlade s účelom, na 

ktorý mu prenajímateľ predmet nájmu prenajal, zabezpečí všetky povolenia potrebné podľa 

príslušných právnych predpisov a technických noriem na realizáciu predmetných stavebných 

prác a rovnako sa zaväzuje počas celej doby realizácie stavebných prác udržiavať všetky 

tieto povolenia v nepretržitej platnosti. Ďalej sa nájomca zaväzuje dodržiavať ustanovenia 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné predpisy SR a všeobecne záväzné 

nariadenia Mesta Žiar nad Hronom. 

8. Nájomca sa zaväzuje odovzdať prenajímateľovi porealizačnú výkresovú dokumentáciu 

objektov, súvisiacich s projektom „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom“ a 

to  spevnených plôch, úprav zelene a preložky zavlažovacieho systému. Zároveň najneskôr 

ku dňu kolaudácie stavby „Polyfunkčné centrum Luna – zmena funkčného využitia stavby 

hotela na polyfunkčné centrum“ odovzdá prenajímateľovi dokumentáciu preložky 

zavlažovacieho systému vrátane dokladov o príslušných skúškach, garantujúcich funkčnosť 

upravených rozvodov. 

 

 

Cena nájmu je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 24/2013 zo dňa  08.04.2013 

vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu  vo výške      

3,064 €/ m
2
/rok.   

Zámer prenájmu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 

04.06.2013 do 19.06.2013. 

 

Žiadateľ je povinný platiť nájomné vopred v pravidelných štvrťročných splátkach vo výške 436,62 €, 

a to vždy do desiateho dňa príslušného kalendárneho štvrťroka bezhotovostným prevodom peňažných 

prostriedkov prostredníctvom banky na účet Prenajímateľa. 

Nájomné za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka je 

nájomca povinný uhradiť v lehote do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 20.06.2014 uznesenie stráca platnosť.  
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Príloha č.1 
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Príloha č.2 
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Bod 10a – 8 

 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 

 

Medzi prenajímateľom - Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad 

Hronom, IČO: 00 32 211 25 a nájomcom  - TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ul. 

A.Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, IČO: 31609651 bola dňa 09.06.2006 uzatvorená Zmluva o 

nájme 1302/2006 v znení neskorších dodatkov. Predmetom nájmu je aj nebytový priestor – bufet 

o výmere 130 m
2
 nachádzajúci sa na prízemí nehnuteľnosti - stavby  so   súpisným číslom 229 

označenej ako budova na kúpalisku, postavenej na CKN parcele č. 1524 v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136, nachádzajúcej sa v areáli kúpaliska v Parku Štefana Moysesa 

v Žiari nad Hronom a pozemok parc. č. 1528/1 o výmere 161 m
2
 nachádzajúci sa v katastrálnom 

území Žiar nad Hronom v areáli kúpaliska Parku Štefana Moysesa, vedený na LV č. 1136 ako ostatné 

plochy (ďalej len „nehnuteľnosti“). Nájomca následne dňa 22.4.2013 uzatvoril Zmluvu o podnájme 

špecifikovaných nehnuteľností  s podnájomcom -  FSC, s.r.o., so sídlom  Šulekova 2, 811 06 

Bratislava, IČO: 43 965 938.  Podnájom bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari 

nad Hronom č. 26/2013 zo dňa 16.04.2013, a to na dobu 10 rokov s opciou na ďalších 5 rokov za 

podmienky, že podnájomca si riadne a včas plní všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy 

o podnájme, pričom podnájom sa automaticky predĺži o ďalších 5 rokov v prípade ak žiadna zo 

zmluvných strán nedoručí najneskôr 3 mesiace pred uplynutím pôvodnej doby podnájmu písomné 

oznámenie druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončení podnájmu v pôvodnom termíne.  Podnájomca 

sa v zmluve o podnájme zaviazal na vlastné nálady vykonať stavebné úpravy na predmete podnájmu 

v zmysle projektového zámeru, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to zrekonštruovať 

hlavný bufet na letnú reštauráciu, vybudovať detské ihrisko a vybudovať letnú terasu s občerstvením.        

 

Dňa 03.06.2013 požiadal Ing. Rastislav Kubáň, konateľ spoločnosti FSC, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 

Bratislava, IČO: 43 965 938 o uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, na základe ktorej 

Mesto Žiar nad Hronom v prípade zániku  podnájomného vzťahu z dôvodu ukončenia Zmluvy o nájme 

1302/2006 zo dňa 09.06.2006 uzatvorí so žiadateľom zmluvu o nájme špecifikovaných nehnuteľností.  

Žiadateľ svoju žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve odôvodňuje skutočnosťou, že 

zmluvou o podnájme sa na predmete podnájmu zaviazal na vlastné náklady vykonať  stavebné úpravy 

v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, a to zrekonštruovať 

hlavný bufet na letnú reštauráciu, zriadiť detské ihrisko a letnú terasu s občerstvením.   
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Návrh uznesenia  

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

A. schvaľuje:  

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri uzatvorení zmluvy o budúcej nájomnej zmluve.  

 

Žiadateľ špecifikované nehnuteľnosti užíva ako podnájomca, a to na základe Zmluvy o podnájme 

uzatvorenej  dňa 22.4.2013 s nájomcom – TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., so 

sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, pričom žiadateľ sa v Zmluve o podnájme 

zaviazal na vlastné náklady vykonať stavebné úpravy na predmete podnájmu v zmysle projektového 

zámeru, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Mesto Žiar nad Hronom uzatvorí so žiadateľom 

budúcu nájomnú zmluvu len v prípade, ak podnájom zanikne z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu 

z titulu Zmluvy o nájme č. 1302/2006, uzatvorenej dňa 09.06.2006 medzi nájomcom a prenajímateľom 

- Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 32 211 25, 

a to za podmienky, že žiadateľ  zrealizoval stavebné úpravy na predmete podnájmu v súlade so 

Zmluvou o podnájme zo dňa 22.4.2013 a ku dňu ukončenia Zmluvy o podnájme zo dňa 22.4.2013 si 

voči nájomcovi plnil všetky povinnosti z nej vyplývajúce. 

    

Špecifikácia nehnuteľností: 

- nebytový priestor – hlavný bufet o výmere 130 m
2
 nachádzajúci sa na prízemí nehnuteľnosti - 

stavby  so   súpisným číslom 229 označenej ako budova na kúpalisku, postavenej na CKN 

parcele č. 1524 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136, 

nachádzajúcej sa v areáli kúpaliska v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom;   

- časť pozemku CKN parc. č. 1528/1 - ostatné plochy o výmere 19 398 m
2
, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom v areáli kúpaliska Parku Štefana Moysesa, zapísanom 

na LV č. 1136 a to o výmere 61 m
2
; 

- časť pozemku CKN parc. č. 1528/1 - ostatné plochy o výmere 19 398 m
2
, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom v areáli kúpaliska Parku Štefana Moysesa, zapísanom 

na LV č. 1136 a to o výmere 100 m
2
.  

 

(Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

B. schvaľuje:  

uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi budúcim prenajímateľom - Mesto Žiar nad 

Hronom, so sídlom Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 32 211 25 a budúcim 

nájomcom – žiadateľom.   

 

Predmet budúceho nájmu: 

- nebytový priestor – hlavný bufet o výmere 130 m
2
 nachádzajúci sa na prízemí nehnuteľnosti - 

stavby  so   súpisným číslom 229 označenej ako budova na kúpalisku, postavenej na CKN 

parcele č. 1524 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136, nachádzajúcej 

sa v areáli kúpaliska v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom;   

- časť pozemku CKN parc. č. 1528/1 - ostatné plochy o výmere 19 398 m
2
, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom v areáli kúpaliska Parku Štefana Moysesa, zapísanom na 

LV č. 1136 a to o výmere 61 m
2
. 

 

- účel budúceho nájmu: prevádzkovanie letnej reštaurácie a detského ihriska; pohostinská činnosť 

a poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia spojená s predajom na priamu konzumáciu 

- cena za budúci nájom: 4,99 Eur bez DPH/m
2
/rok; cena nezahŕňa elektrickú energiu a vodu, ktorá 

bude fakturovaná podľa skutočnej spotreby 
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Doba budúceho nájmu: 

-  počnúc dňom účinnosti budúcej nájomnej zmluvy  do 24.04.2023 s opciou na ďalších 5 (päť) rokov 

za podmienky, že budúci nájomca si riadne a včas plnil všetky povinnosti vyplývajúce mu zo 

Zmluvy o podnájme zo dňa 22.04.2013 ako aj z budúcej nájomnej zmluvy, pričom  nájom sa 

automaticky predĺži o ďalších 5 (päť) rokov v prípade, ak žiadna zo zmluvných strán nedoručí 

najneskôr 3 (tri) mesiace pred uplynutím pôvodnej doby nájmu alebo podnájmu,  písomné 

oznámenie druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončení nájmu v pôvodnom termíne. Takto možno 

túto zmluvu predĺžiť len jedenkrát. 

 

Ďalšie podmienky zmluvy: 

- budúca nájomná zmluva bude podpísaná len v prípade ak Zmluva o podnájme zo dňa 22.4.2013 

zanikne z dôvodu ukončenia Zmluvy o nájme č. 1302/2006 uzatvorenej dňa 09.06.2006 medzi 

nájomcom -  TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ul. A Dubčeka 45, 965 58 Žiar 

nad Hronom, IČO: 31609651 a prenajímateľom - Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. Š. 

Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 32 211 25; 

- budúci nájomca zrealizoval stavebné úpravy na predmete budúceho nájmu na vlastné náklady 

v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o podnájme zo 

dňa 22.4.2013 a v lehote stanovenej touto zmluvou; 

- budúci nájomca si ku dňu ukončenia Zmluvy o podnájme zo dňa 22.4.2013 riadne a včas plnil 

všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy; 

- exkluzivita poskytovania služieb v zmysle účelu budúceho nájmu; 

- v prípade vykonania stavebných úprav budúcim nájomcom na predmete  budúceho nájmu, nemá 

budúci nájomca nárok na náhradu nákladov vynaložených na vykonanie stavebných úprav, ani na 

úhradu protihodnoty toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu budúceho nájmu, a to ani pri 

ukončení  budúceho nájmu; 

- otváracie hodiny letnej reštaurácie musia byť minimálne v rozsahu otváracích hodín plážového 

kúpaliska, a to počas celej doby  prevádzky plážového kúpaliska v letných mesiacoch; 

- budúci nájomca  nemôže predávať nápoje v letnej reštaurácii za neprimeranú cenu, pričom za 

neprimeranú cenu sa považuje cena, ktorá o 20% a viac presahuje cenu rovnakých alebo 

porovnateľných nápojov predávaných v prevádzkach na území Mesta Žiar nad Hronom 

poskytujúcich pohostinskú činnosť. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

C. schvaľuje:  

uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi budúcim prenajímateľom - Mesto Žiar nad 

Hronom, so sídlom Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 32 211 25 a budúcim 

nájomcom – žiadateľom.   

 

Predmet budúceho nájmu: 

- časť pozemku CKN parc. č. 1528/1 - ostatné plochy o výmere 19 398 m
2
, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom v areáli kúpaliska Parku Štefana Moysesa, zapísanom na 

LV č. 1136 a to o výmere 100 m
2
 

 

- účel budúceho nájmu: prevádzkovanie letnej terasy s občerstvením; pohostinská činnosť 

a poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 

- cena za budúci nájom: 10 Eur bez DPH/m
2
/rok;  cena nezahŕňa elektrickú energiu  a vodu, ktorá 

bude fakturovaná podľa skutočnej spotreby 

 

Doba budúceho nájmu: 

- počnúc dňom  účinnosti budúcej nájomnej zmluvy do 22.04.2023 s opciou na ďalších 5 (päť) 

rokov za podmienky, že budúci nájomca si riadne a včas plnil všetky povinnosti vyplývajúce mu 

zo Zmluvy o podnájme zo dňa 22.04.2013 ako aj z budúcej nájomnej zmluvy, pričom  nájom sa 
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automaticky predĺži o ďalších 5 (päť) rokov v prípade, ak žiadna zo zmluvných strán nedoručí 

najneskôr 3 (tri) mesiace pred uplynutím pôvodnej doby nájmu alebo podnájmu,  písomné 

oznámenie druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončení nájmu v pôvodnom termíne. Takto 

možno túto zmluvu predĺžiť len jedenkrát. 

 

Ďalšie podmienky zmluvy: 

- budúca nájomná zmluva bude podpísaná len v prípade ak Zmluva o podnájme zo dňa 22.4.2013 

zanikne z dôvodu ukončenia Zmluvy o nájme č. 1302/2006 uzatvorenej dňa 09.06.2006 medzi 

nájomcom -  Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ul. A Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad 

Hronom, IČO: 31609651 a prenajímateľom - Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. Š. Moysesa 

46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 32 211 25; 

- budúci nájomca zrealizoval stavebné úpravy na predmete budúceho nájmu na vlastné náklady 

v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o podnájme zo 

dňa 22.4.2013 a v lehote stanovenej touto zmluvou; 

- budúci nájomca si ku dňu ukončenia Zmluvy o podnájme zo dňa 22.4.2013 riadne a včas plnil 

všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy; 

- exkluzivita poskytovania služieb budúcim nájomcom  v zmysle účelu budúceho nájmu; 

- v prípade vykonania stavebných úprav budúcim nájomcom na predmete budúceho nájmu, nemá 

budúci nájomca nárok na náhradu nákladov vynaložených na vykonanie stavebných úprav, ani na 

úhradu protihodnoty toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu  budúceho nájmu  a to ani po 

skončení  budúceho nájmu; 

- budúci nájomca nemôže predávať nápoje na letnej terase za neprimeranú cenu, pričom za 

neprimeranú cenu sa považuje cena, ktorá o 20% a viac presahuje cenu rovnakých alebo 

porovnateľných nápojov predávaných v prevádzkach na území Mesta Žiar nad Hronom 

poskytujúcich pohostinskú činnosť. 

 

 

pre žiadateľa – budúceho nájomcu:  

FSC, s.r.o. 

Šulekova 2,  

811 06 Bratislava 

IČO: 43 965 938 

 

 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do  20.06. 2014 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve 

Príloha č. 2 – Zmluva o podnájme zo dňa 22.4.2013   
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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