
 

MsZ 22.04.2010 
 

Program  
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. Správa o vybavovaní sťaţností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2009 
4. Správa o činnosti MsP za rok 2009 
5. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta  

b) Rozpočtové opatrenie č. 1 
6. Záverečný účet mesta Ţiar nad Hronom 

a) stanovisko audítora 
   b) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2009 

7. Interpelácia poslancov 
8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – pozemkové 
b) Návrh na zrušenie VZN č 1/2007 
c) VZN – prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti Mesta Ţiar nad Hronom 
d) Správa o činnosti obchodných spoločností a príspevkovej organizácií 
e) Informácia o prevenčných aktivitách mesta Ţiar nad Hronom 
f) Návrh VZN č. 3/2010  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   
    odpady na území mesta ZH 

9. Záver 
 
 
Uznesenia 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 24/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o kontrole plnení prijatých uznesení MsZ. 
 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   
Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková,  Ing. Terlandová,  Ing. Vinarčík, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 25/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 

           
Správu o vybavovaní sťaţností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2009. 

 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   
Lukyová, Mikulčíková, MUDr. Rišňovský, Šeševičková,  Ing. Terlandová,  Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. 
Ţurav/   
 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 26/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o činnosti Mestskej polície Ţiar nad Hronom za rok 2009 
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prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   
Lukyová, Mikulčíková, MUDr. Rišňovský, Šeševičková,  Ing. Terlandová,  Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová,  Ing. Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 27/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 28.2.2010 

 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   
Lukyová, Mikulčíková, MUDr. Rišňovský, Šeševičková,  Ing. Terlandová,  Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko,  Ing. 
Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 28/ 2010 
  
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2010, ktorý predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu Mesta Ţiar nad Hronom 
na strane príjmov ako aj výdavkov o sumu 48 629 eur. 
 
prítomní –  17 
za –  17  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová,  MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková, MUDr. Rišňovský,   Ing. Terlandová,  Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko,  Ing. Ţurav/                         
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 29/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

 
Záverečný účet mesta Ţiar nad Hronom za rok 2009 – bez výhrad. 
 
prítomní –  19 
za –  19  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   
Lukyová, Mikulčíková, Ing. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 30/ 2010 
 
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 nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Šášovské Podhradie a to diel č.6 o výmere 54 m
2
, odčlenený z pôvodnej EKN parcely č. 390/1, vedenej ako 

ostatná plocha o celkovej výmere 11.157 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.473 na základe geometrického plánu 

č. 36636029-112/2008, úradne overeného dňa 07.05.2008, ktorý spolu s dielmi č.1 a č.4 vytvára novú CKN parcelu 

č.112/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

341 m
2 
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(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  

 
prítomní –  19 
za –  17  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ,  Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, 
Ing. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová,   Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
zdrţal sa – 2 /PaedDr. Baláţová, Ing. Vinarčík/ 

 

Mestské zastupiteľstvo                                      
B. schvaľuje  

predaj nehnuteľnosti − pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, vytvoreného 

z pôvodnej EKN parcely č.390/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 11.157 m
2
, zapísanej na liste 

vlastníctva č.473 na základe geometrického plánu č.36636029-112/2008, úradne overeného dňa 07.05.2008 a to: 

 diel č.6  o výmere 54 m
2
, 

 

ktorý spolu s dielmi č.1 a č.4 vytvára novú CKN parcelu č.112/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 341 m
2
, 

 
za kúpnu cenu 3,35 €/m

2 

 

pre ţiadateľa: 

Anna Šurková, rod. Bačová, nar.: 22.02.1929 

trvale bytom: Šášovské Podhradie č.32 

965 01 Ţiar nad Hronom 

 

Ţiadateľka je povinná zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 22.04.2011 uznesenie stráca platnosť.  

 

(Prevod majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov) 
 

prítomní –  19 
za –  15  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   
Lukyová, Mikulčíková, Ing. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
zdrţal sa – 4  /PaedDr. Baláţová, Ing. Dubeň, MUDr. Kukolík, Ing. Vinarčík/ 

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 31/ 2010 
 
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, nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Šášovské Podhradie a to diel č.2 o výmere 53 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.427/3 – lesný pozemok 

o celkovej výmere 53 m
2
, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č.402/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej 

výmere 854 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.458 na základe geometrického plánu č. 36636029-13/2010, úradne 

overeného dňa 29.01.2010.  

 

(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  

 
prítomní –  19 
za –  16  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ,  Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková,  
Šeševičková, Ing. Terlandová,   Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
zdrţal sa – 3 /PaedDr. Baláţová, MUDr. Rišňovský, Ing. Vinarčík/ 
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Mestské zastupiteľstvo 
B. schvaľuje:  

predaj nehnuteľnosti − pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, vytvoreného 

z pôvodnej EKN parcely č. 402/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 854 m
2
, zapísanej na liste 

vlastníctva č.458 na základe geometrického plánu č.36636029-13/2010, úradne overeného dňa 29.01.2010 a to: 

 

 diel č. 2 o výmere 53 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.427/3 – lesný pozemok o celkovej výmere 53 m

2
,  

 
za kúpnu cenu 3,50 €/m

2 

 

pre ţiadateľov:  

Pavel Janek, rod. Janek, nar.: 06.04.1963 

a manţ. Anna Janeková, rod. Baranová, nar.: 22.09.1966 

obaja trvale bytom: Šášovské Podhradie č.160 

965 01  Ţiar nad Hronom 

 

Ţiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 22.04.2011 uznesenie stráca platnosť.  

(Prevod majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov) 

 
prítomní –  19 
za –  13  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ,  Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková,  
Šeševičková, Ing. Terlandová,   Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
zdrţal sa – 5 /PaedDr. Baláţová, Ing. Dubeň,  Ing. Krist, MUDr. Rišňovský, Ing. Vinarčík/ 

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 32/ 2010 

Mestské zastupiteľstvo 

neschvaľuje 
 

uloţenie prednostke MsÚ opätovne zverejniť zámer obce Ţiar nad Hronom predať priamym predajom nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, vytvorenej z pôvodnej EKN  
parcely č. 9-590/56, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 17.013 m

2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327 na 

základe geometrického plánu č. 36636029-4/2010, úradne overeného dňa 20.1.2010 a to: 
 

- diel č. 1 o výmere 444 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 1813/46 – o celkovej výmere 444 m

2
, 

 
a obdrţané cenové ponuky záujemcov predloţiť na rokovanie nasledujúceho zasadnutia MsZ, konaného v mesiaci 
jún 2010. 
 

prítomní –  17 
za –  4  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Šeševičková, Ing. Vinarčík/   
proti – 6 /Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, MUDr.Kukolík, MUDr. Rišňovský, MUDr.Voldánová, Mgr. Zaťko/ 

zdrţal sa – 7 /PaedDr. Baláţová, MUDr. Cígerová, Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Víťazková, Ing. Ţurav/ 

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 33/ 2010 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
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v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prevod vlastníctva majetku mesta formou priameho predaja nehnuteľnosti nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Ţiar nad Hronom, vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 9-590/56, vedenej ako orná pôda o celkovej 

výmere 17.013 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327 na základe geometrického plánu č.36636029-4/2010, 

úradne overeného dňa 20.01.2010, a to: 

 diel č. 1 o výmere 444 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.1813/46 – orná pôda o celkovej výmere 444 m

2
, 

      za kúpnu cenu 20 €/m
2
,  

 

pre ţiadateľa: 

Ing. Alexander Ladiver, rod. Ladiver, nar.: 21.01.1961 

a manţ. RNDr. Danka Ladiverová rod. Vargicová, nar.: 15.10.1961 

obaja trvale bytom: Ul. Jesenského 100 

965 01 Ţiar nad Hronom 

 

Ţiadatelia sú povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

 

Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č.5/2010 vyhotoveného dňa 17.01.2010 znalcom Ing. 

Jánom Víťazkom je 17,13 €/m
2
. 

Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený dňa 19.01.2010. 

Ţiadatelia nie sú osobami uvedenými 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, ţe zmluva nebude uzatvorená do 22.04.2011 uznesenie stráca platnosť.  

 
prítomní –  18 
za –  11  /Mgr. Antal, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová,  Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík, Šeševičková,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, 
Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
proti – 3 /Ing. Baláţ,  MUDr. Rišňovský, Ing. Vinarčík/ 

zdrţal sa – 4 /PaedDr. Baláţová, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Terlandová/ 

 

 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 34/ 2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

prenájom časti pozemku o výmere 650 m
2
 z pozemku CKN parcela č. 531/12 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 3.718 m
2
, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, zapísanej na liste 

vlastníctva č.1136 a to za nasledovných podmienok:  

- doba nájmu:  určitá od  01.05.2010 do  30.04.2020  

- cena nájmu:  7,-€/m
2
/rok     

- účel nájmu: vybudovanie a uţívanie parkovacích miest a príjazdovej účelovej komunikácie  do objektu stavby 

so súp. č.477, vedenej ako Polyfunkčný obytný dom, postavenej na pozemku CKN parcele č.531/3, zapísanej 

na LV č.1788. 

 

Výpovedné dôvody zo strany prenajímateľa:  

- nájomca bude uţívať predmet nájmu v rozpore s účelom dohodnutým v nájomnej zmluve, 

- nájomca bude v omeškaní s úhradou nájomného alebo jeho časti viac ako 30 dní,  

- nájomca dá predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa,  

- nájomca bez písomného súhlasu prenajímateľa vykonáva alebo vykonal na predmete nájmu také úpravy, na 

ktoré je potrebný súhlas prenajímateľa,  

- nájomca uţíva predmet nájmu tak, ţe spôsobuje prenajímateľovi škodu na predmete nájmu. 

 

Výpovedné dôvody zo strany nájomcu:  
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- ak sa predmet nájmu stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené uţívanie. 

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede nájomcovi.   

 

pre ţiadateľa: 

SENIORA, n.o. 

sídlo: Nám. Martina Benku 15,  811 07  Bratislava  

IČO: 42 166 781 

 

Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do  22.04.2011 uznesenie stráca platnosť.  

prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová,  Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 35/ 2010 
 

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 nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, 

evidovaných na LV č. 1136 a to stavba – sociálne zariadenie so súpisným číslom 1287, postavená na pozemku 

CKN parcela č. 1918/2 a pozemok CKN parcela č. 1918/2 o výmere 92 m
2
 vedená ako zastavané plochy 

a nádvoria vrátane pozemku okolo obvodu stavby, ktorého výmera bude určená GP. 

Ţiadateľ vyššie uvedenú nehnuteľnosť zrekonštruuje na vlastné náklady a uvedie do prevádzky (prevádzkovanie 

cukrárne),  na vlastné náklady zabezpečí celoročnú údrţbu parku, vrátane jeho celoročného bezodplatného 

sprístupnenia pre verejnosť. 

 

(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  

 
prítomní –  15 
za –  10  /Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová,  Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. 
Zaťko, Ing. Ţurav/   
proti – 4  /Ing. Baláţ, Lukyová, Mikulčíková, MUDr. Rišňovský/ 

zdrţal sa – 1 /PaedDr. Baláţová/ 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  

B. neschvaľuje  

 

1.  predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, evidovanej na LV 

     č. 1136 a to stavba – sociálne zariadenie so súpisným číslom 1287, postavená na pozemku CKN     

     parcela č. 1918/2, za kúpnu cenu 1 € (ďalej len ako „stavba“) 

2.  predaj nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom,     

    zapísaných na LV č. 1136 a to: 

a)  pozemok CKN parcela č. 1918/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m
2 

b)  pozemok CKN parcela č...., ktorá bude vytvorená na základe geometrického plánu odčlenením od CKN 

parcely č. 1918/1. 

   za kúpnu cenu 1 €, 

3. prenájom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to   

    pozemok – CKN parcela č.1918/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere ............... m
2 
(presná    

    výmera bude upravená na základe geometrického plánu) 

  (ďalej aj ako „park“) 

 

- doba nájmu: určitá – 30 rokov - od 1.5. 2010 do 30.04.2040 
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- cena nájmu: 1€/rok 

- účel nájmu: údrţba zelene v parku, celoročná údrţba parku       

 

pre ţiadateľa: 

Vlasta Kolláriková - EKONOMISERVIS 

rodné priezvisko: Linkešová  

dátum narodenia: 21.021960 

Ul. Dobšinského č. 8, 966 22 Lutila 

IČO: 35 301 465 

zapísaná v Ţivnostenskom registri Obvodného úradu Ţiar nad Hronom, č. ţivn. registra: 613-7147, 

 

a to za nasledujúcich podmienok: 

a) Ţiadateľka je povinná predloţiť Mestu projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie do 2 mesiacov odo dňa 

podpísania kúpnej zmluvy; v prípade ak Mesto projektovú dokumentáciu neodsúhlasí, je ţiadateľka povinná 

zabezpečiť v lehote do 1 mesiaca úpravu projektovej dokumentácie v zmysle pripomienok Mesta; 

b) Ţiadateľka je povinná poţiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia v lehote 15 dní odo 

dňa schválenia projektovej dokumentácie Mestom.   

c) Ţiadateľka je povinná zrealizovať prestavbu stavby súp. č. 1287 najneskôr v lehote do 36 mesiacov odo dňa 

vydania stavebného povolenia v zmysle projektovej dokumentácie vopred odsúhlasenej Mestom Ţiar nad 

Hronom. Za dokončenie prestavby sa v zmysle predchádzajúcej vety povaţuje podanie návrhu na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia (t.j. podanie v lehote do 36 mesiacov), ak konanie na základe takéhoto návrhu 

bolo skončené vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o predčasnom uţívaní stavby a ak 

zastaveniu alebo zamietnutiu návrhu nedošlo z dôvodov na strane predávajúceho. 

d) Ţiadateľka je povinná zabezpečovať údrţbu zelene v parku a celoročnú údrţbu parku na vlastné náklady na 

základe osobitných podmienok stanovených v nájomnej zmluve. 

e) Ţiadateľka je povinná park celoročne  bezodplatne sprístupniť verejnosti.  

f) Ţiadateľka berie na vedomie, ţe v zmysle záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta Ţiar nad 

Hronom je Svätokríţske námestie povaţované za kultúrne dedičstvo obce Svätý Kríţ nad Hronom, 

z uvedeného dôvodu je potrebné architektonické riešenie prestavby upraviť tak, aby architektonické 

stvárnenie objektu rešpektovalo charakter okolitej stavby. 

Mesto Ţiar nad Hronom je oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ţe ţiadateľka nesplní niektorú 

z povinností uvedených v bodoch 1 aţ 6 tohto uznesenia. Mesto sa v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy 

nezaväzuje na úhradu ţiadnych nákladov vynaloţených na rekonštrukciu Stavby súp. č. 1287. V prípade 

odstúpenie Mesta od kúpnej zmluvy sa protihodnota toho, o čo sa zvýšila hodnota Stavby súp. č. 1287 bude 

povaţovať za zmluvnú pokutu. 

 
Pozn.: V prípade, ţe zmluvy nebudú uzatvorené do 22. 4. 2011 uznesenie stráca platnosť. 

 

(Prevod majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov) 
 
prítomní –  18 
za - 0 
proti –  14  /Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová,   MUDr. Cígerová,  Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, MUDr. 
Rišňovský,  Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková,  Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
zdrţal sa – 4 /Mgr. Antal, Ing. Bosák, Šeševičková, MUDr. Voldánová/ 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
C. 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 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, 

evidovanej na LV č. 1136 a to stavba – sociálne zariadenie so súpisným číslom 1287, postavená na pozemku CKN 

parcela č. 1918/2.  
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Ţiadateľ vyššie uvedenú nehnuteľnosť zrekonštruuje na vlastné náklady a uvedie do prevádzky (prevádzkovanie 

cukrárne),  na vlastné náklady zabezpečí celoročnú údrţbu parku, vrátane jeho celoročného bezodplatného 

sprístupnenia pre verejnosť. 

(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  

 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková, Ing. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 

D. schvaľuje  

 

1. predaj nehnuteľnosti  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, evidovanej na LV 

   č. 1136 a to stavba – sociálne zariadenie so súpisným číslom 1287, postavená na pozemku CKN     

   parcela č. 1918/2, za kúpnu cenu 1 €. 

   (ďalej len ako „stavba“) 

 

2.  prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom,    

     a to: 

      1) pozemok – CKN parcela č.1918/1 – zastavané plochy a nádvoria   o výmere 2503 m
2 

      2) pozemok – CKN parcela č.1918/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m
2 

          (ďalej aj ako „park“) 

 

- doba nájmu: určitá – 30 rokov – od 1.3. 2010 do 28.02.2040 

- cena nájmu: 1€/rok 

- účel nájmu: údrţba zelene v parku, celoročná údrţba parku       

- predkupné právo na kúpu pozemku – CKN parcela č. 1918/2 v zmysle Občianskeho zákonníka 

 

pre ţiadateľa: 

Andrea Martinová – EVELYN 

rodné priezvisko: Beňová  

dátum narodenia: 11.3.1972 

Ul. Vansovej 533/3 

965 01  Ţiar nad Hronom 

IČO: 44 514 697  

 

zapísaná v Ţivnostenskom registri Obvodného úradu Ţiar nad Hronom, č. ţivn. Registra: 680-13641 

a to za nasledujúcich podmienok: 

1. Do termínu uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude so ţiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 

Budúci kupujúci je povinný poţiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na prestavbu 

stavby a to v termíne do 6 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a to v súlade 

s projektovou dokumentáciou, ktorú je ţiadateľka povinná vopred predloţiť na schválenie  primátorovi mesta. 

Ţiadateľka berie na vedomie, ţe v zmysle záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta Ţiar nad 

Hronom je Svätokríţske námestie povaţované za kultúrne dedičstvo obce Svätý Kríţ nad Hronom, 

z uvedeného dôvodu je potrebné architektonické riešenie prestavby upraviť tak, aby architektonické 

stvárnenie objektu rešpektovalo charakter okolitej stavby. 

2. Budúci kupujúci sa zaväzuje v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 

dokončiť prestavbu sociálneho zariadenia súp. Č. 1287. Za dokončenie prestavby sa v zmysle 

predchádzajúcej vety povaţuje podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia (t.j. podanie v lehote 

do 36 mesiacov), ak konanie na základe takéhoto návrhu bolo  

3. skončené vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o predčasnom uţívaní stavby a ak 

k zastaveniu alebo zamietnutiu návrhu nedošlo z dôvodov na strane predávajúceho.  

4. Kúpna zmluva bude uzatvorená za splnenia podmienky, ţe  bude vydané právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie, ktorým sa povoľuje uţívanie stavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.  
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5. Ţiadateľ je povinný zabezpečovať údrţbu zelene v parku a celoročnú údrţbu parku na vlastné náklady na 

základe osobitných podmienok stanovených v nájomnej zmluve. 

6. Ţiadateľ je povinný park celoročne  bezodplatne sprístupniť verejnosti. 

6.   Nájomná zmluva bude obsahovať predkupné právo na pozemok - CKN parcela č. 1918/2   

      č.1918/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m
2 

 

Mesto Ţiar nad Hronom je oprávnené:  

 

a) od  budúcej kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ţiadateľ nesplní podmienky uvedené v bode 1, 2 a 3 tohto 

uznesenia.  

 

b) od nájomnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak mesto odstúpi od  budúcej kúpnej zmluvy alebo ţiadateľ 

nenadobudne vlastnícke právo k stavbe.  

 
 Pozn.: V prípade, ţe zmluvy nebudú uzatvorené do 22. 4. 2011 uznesenie stráca platnosť. 

(Prevod majetku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov) 

 
prítomní –  18 
za –  18  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková, Ing. Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 36/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
A. 
Kúpu 12 bytov, ktoré sa nachádzajú na 4 a 5. nadzemnom podlaţí bytového domu súp. č. 509, vchod č.19 na Ul. 
M. Chrásteka v Ţiari nad Hronom, v k.ú. Ţiar nad Hronom, zapísané na LV č. 3198 a ktoré budú zrekonštruované 
v súlade s projektom stavby vypracovaným  Ing. Ľuboslavom Pavlom z  9/2008 zmenenej v 3/2010, v štandarde 
uvedenom v prílohe č. 2, pričom predmetom kúpy budú byty označené v projektovej dokumentácii nasledovne:  
 
byt 4-A, 4.poschodie – trojizbový byt o ploche 61,30 m

2
 

byt 4-B, 4.poschodie – dvojizbový o ploche 37,90 m
2
 

byt 4-C, 4.poschodie – dvojizbový o ploche 36,85 m
2
 

byt 4-D, 4.poschodie – dvojizbový o ploche 36,90 m
2
 

byt 4-E, 4.poschodie – trojizbový o ploche 56,70 m
2
 

byt 4-F, 4.poschodie – dvojizbový o ploche 48,40 m
2 

 
byt 5-A, 5.poschodie – trojizbový byt o ploche 61,30 m

2
 

byt 5-B, 5.poschodie – dvojizbový o ploche 37,90 m
2
 

byt 5-C, 5.poschodie – dvojizbový o ploche 36,85 m
2
 

byt 5-D, 5.poschodie – dvojizbový o ploche 36,90 m
2
 

byt 5-E, 5.poschodie – trojizbový o ploche 56,70 m
2
 

byt 5-F, 5.poschodie – dvojizbový o ploche 48,40 m
2
 

 
spolu so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku CKN 
parc.č.  700/3   vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m

2
, CKN parc. č.  700/97 vedený ako 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m
2
, v  k.ú. Ţiar nad Hronom, zapísané na LV č. 3198, prislúchajúcimi 

k jednotlivým bytom, pričom veľkosť spoluvlastníckych podielov bude určená podielom podlahovej plochy  bytu 
k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 509, 
 
B.  
 
Kúpu 6 bytov, spolu o výmere 278,05 m

2
, ktoré sa nachádzajú na 6. nadzemnom podlaţí bytového domu súp. č. 

509, vchod č.19 na Ul. M. Chrásteka v Ţiari nad Hronom, v k. ú. Ţiar nad Hronom, zapísané na LV č. 3198 a ktoré 
budú zrekonštruované v súlade s projektom stavby vypracovaným Ing. Ľuboslavom Pavlom z 9/2008 zmenenej 
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v 3/2010, spolu so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a pozemku 
CKN parc. č. 700/3 vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m

2
, CKN parc. č.  700/97 vedený ako 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m
2
, v k.ú. Ţiar nad Hronom, zapísané na LV č. 3198, prislúchajúcimi 

k jednotlivým bytom, pričom veľkosť spoluvlastníckych podielov bude určená podielom podlahovej plochy  bytu 
k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 509.  
 
Popis  a štandard vybavenia bytov  bude Mestskému zastupiteľstvu predloţený na schválenie.  
 
od predávajúceho:   
JADRANY s.r.o., IČO: 36727008 
so sídlom: Kriţovatka 5, 969 00 Banská Štiavnica 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS  Banská Bystrica, oddiel: Sro, vloţka č. 12550 /S 
 
za kúpnu cenu 618 Euro za m

2
 podlahovej plochy bytu ( t.j. kúpna cena celkom 515 504,70 Eur).  

 
Kúpna zmluva bude uzatvorená po kolaudácii všetkých bytov. Do uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude uzatvorená 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve.  
 
Kúpna cena bude zaplatená nasledovne:  

 časť kúpnej ceny vo výške 90 213,32 Eur bude uhradená  do 7 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve,  

 časť kúpnej ceny vo výške 167 539,03 Eur uhradí kupujúci do 7 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy,  

 časť kúpnej ceny vo výške 257 752,35 Eur uhradí kupujúci do 1 roka odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
 
C. 
 
Ukladá prednostke MsÚ predloţiť na najbliţšie zasadnutie MsZ návrh na zmenu rozpočtu v zmysle 
bodu A a B tohto uznesenia. 

 
prítomní –  17 
za - 16  /Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová,  , Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, MUDr. Rišňovský, 
Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
zdrţal sa – 1 /Mgr. Kopčová/ 

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 37/ 2010 

 

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 prenájme nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad 

Hronom, evidovaných na LV č. 1136 a to: 

a) Pozemok CKN parcela č. 1673/10 o výmere 168 m
2 
 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, 

b) Sociálne zariadenie zimného štadióna súpisné číslo 381 na CKN parcele č. 1673/2,  
c) Šatňa pre ľadovú plochu  súpisné číslo 1516, na CKN parcele č.  1673/6,  
d) Čpavkáreň , súpisné číslo 1517, na CKN parcele č. 1673/7,  
e) Ľadová   plocha, súpisné číslo  1517, na CKN parcele č. 1673/5,  
f) Zastrešenie zimného štadióna v Ţiari nad Hronom, stavebné objekty :   
 SO 01 zastrešenie zimného štadióna,  
 IO 01 preloţka VN 22 kV,  
 IO 02 preloţka NN prípojok,  
 IO 04 preloţka vodovodu,  
 IO 05 daţďová a drenáţna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 1672/2, 

1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 1676/6, 1674/4,  
v katastrálnom  území Ţiar nad Hronom. Predmetom prenájmu sú aj hnuteľné veci. 

Ţiadateľ vyššie uvedené nehnuteľnosti bude vyuţívať pre športovo - kultúrne účely.   

 

(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)  
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prítomní –  17 
za - 17  /Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová , Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, MUDr. 
Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
 

Mestské zastupiteľstvo  

B. schvaľuje:  

 

prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, evidovaných na LV č. 1136, a 

to: 
 Pozemok CKN parcela č. 1673/10 nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, 

vedený ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m
2  

 Sociálne zariadenie zimného štadióna, súpisné číslo 381 na CKN parcele č. 1673/2,  

 Šatňa pre ľadovú plochu,  súpisné číslo 1516, na CKN parcele č.  1673/6,  

 Čpavkáreň , súpisné číslo 1517, na CKN parcele č. 1673/7,  

 Ľadová   plocha, súpisné číslo  1517, na CKN parcele č. 1673/5,  

 Zastrešenie zimného štadióna v Ţiari nad Hronom, stavebné objekty :   
 SO 01 zastrešenie zimného štadióna,  
 IO 01 preloţka VN 22 kV,  
 IO 02 preloţka NN prípojok,  
 IO 04 preloţka vodovodu,  
 IO 05 daţďová a drenáţna kanalizácia,  ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 1672/2, 

1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 1676/6, 1674/4,  
v katastrálnom  území Ţiar nad Hronom. 

Predmetom prenájmu sú aj hnuteľné veci.  
(ďalej aj ako „zimný štadión“) 

 

- doba nájmu: určitá – 5 rokov  

- cena nájmu: 1€/rok 

- účel nájmu: športovo – kultúrne aktivity najmä hokejbal – extraliga, turnaje pre ZŠ a SŠ, regionálna liga       

 

pre ţiadateľa: 

SPORT TREND, s.r.o. 

so sídlom: Šoltésovej 22 

965 01 Ţiar nad Hronom  

IČO: 44 502 800 

 

zapísaná v Obchodnom registri OS v Banská Bystrica, oddiel: Sro, vloţka č.: 15788/S 

za nasledovných podmienok:  

1. Nájomca je povinný zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred 

poţiarmi v znení neskorších predpisov  

2. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z vyhl. č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a z vyhlášky č. 25/1984 Zb. na zaistenie 

bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení neskorších predpisov, ako aj platných predpisov o 

ochrane majetku a zdravia a zabezpečí ich plnenie na vlastné náklady.  

3. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti plynúce mu zo zák. č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.   

4. Nájomca je povinný zabezpečiť všetky revízie. 

5. Nájomca je povinný zabezpečovať  deratizáciu a dezinfekciu predmetu nájmu v zmysle platných hygienických 

predpisov. 

6. Nájomca  je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť  do krátkodobého podnájmu max. na 1 deň 

Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do dlhodobého podnájmu len s písomným  

súhlasom prenajímateľa. Bez písomného súhlasu prenajímateľa nesmie umoţniť ich uţívanie alebo 

prevádzkovanie inej osobe na základe zmluvy o zdruţení, prípadne inej zmluvy o spoločnom podnikaní. 

7. Nájomca je povinný vybaviť predmet nájmu ochrannými pomôckami v zmysle Plánu ochrany obyvateľstva pre 

prípad mimoriadnej udalosti spojené s únikom čpavku 

 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do  22.04.2011 uznesenie stráca platnosť.  
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prítomní –  17 
za - 17  /Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová , Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, MUDr. 
Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   
 
 

Mestské zastupiteľstvo  

C. schvaľuje:  

 

Finančný príspevok vo výške 17 504 € /rok za účelom financovania prevádzkových nákladov vynaloţených na 
nehnuteľnosť zimný štadión, pričom prevádzkové  náklady zahŕňajú len náklady na elektrickú energiu, plyn, 
dodávku tepla, TÚV, vodné a stočné, drobné opravy, obvyklé udrţiavacie práce, deratizáciu a dezinfekciu, 
materiál, revízie, osobné náklady na 1 prevádzkového zamestnanca. 

 
prítomní –  17 
za - 17  /Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová , Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, MUDr. 
Rišňovský, Šeševičková, Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 38/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţiar nad Hronom, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 1/2007 o podmienkach poskytovania návratnej finančnej výpomoci fyzickým 
osobám z rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom,  s účinnosťou od 07. mája 2010.  
 
prítomní –  17 
za - 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková, MUDr. Rišňovský,  Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/   

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 39/ 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 2/2010 ktorým sa mení VZN č. 7/2007 Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v pôsobnosti Mesta Ţiar nad Hronom, s účinnosťou od  07.05.2010.  
 
prítomní –  18 
za - 16  /Mgr. Antal,  PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, MUDr. 
Rišňovský, Šeševičková,  Ing. Terlandová,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/  
zdrţal sa – 2 /Ing. Baláţ, Ing. Vinarčík/ 

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 40/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A/ berie na vedomie  

 
Správu o výsledkoch hospodárenia obchodnej  spoločnosti Technické sluţby Ţiar nad Hronom, spol. s.r.o. za rok 
2009. 

 
prítomní –  17 
za - 17  /Mgr. Antal,  Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová,  MUDr. Kukolík,   Lukyová, Mikulčíková, MUDr. 
Rišňovský, Šeševičková,  Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/  
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 41/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie  
 
Správu o činnosti MsKC  za rok 2009    
 
prítomní –  18 
za - 16  /Mgr. Antal,  Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist,  MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková,  Šeševičková,  Ing. Terlandová,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/  
zdrţal sa – 2  /MUDr. Rišňovský, Ing. Vinarčík/ 

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 42/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 

 
Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Ţiar nad Hronom 

 
prítomní –  18 
za - 18  /Mgr. Antal,  Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist,  MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková, MUDr. Rišňovský,  Šeševičková,  Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/  

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 43/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Ţiar nad Hronom. 
 
prítomní –  18 
za - 18  /Mgr. Antal,  Ing. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák,  MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist,  MUDr. Kukolík,   Lukyová, 
Mikulčíková, MUDr. Rišňovský,  Šeševičková,  Ing. Terlandová, Ing. Vinarčík,  Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/  

 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 44/ 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 

 
Mimoriadnu odmenu primátorovi mesta vo výške priemerného mesačného platu 
 
 
 
Dochádzka 
 
Účasť poslancov 
 
Mgr. Peter Antal - /  
Ing. Jozef Baláţ - /  
Ing. Alica Terlandová - /  
PaedDr. Veronika Baláţová - / 
Ing. Dušan Bosák - /  
MUDr. Lýdia Cígerová - /  
Ing. Peter Dubeň - /  
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Mgr. Monika Kopčová - / 
Ing. Karol Krist - /  
MUDr. Ladislav Kukolík - /  
Soňa Lukyová - /  
Boţena Mikulčíková - /  
Stela Šeševičková - /  
MUDr. Richard Rišňovský - / 
Ing. Ján Vinarčík - /  
Ing. Stella Víťazková - /  
MUDr. Oľga Voldánová - /  
Mgr. Roman Zaťko - /  
Ing. Michal Ţurav - / 

Legenda :  
 
/ - účasť na zasadnutí  
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí  
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí  

 
 


