
Mimoriadne MsZ 24.04.2008 

Program 
 
1.   Otvorenie, voľba pracovných komisií. 
2.   Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ. 
3.   Prerokovanie návrhu územného plánu mesta Ţiar nad Hronom. 
4.   Správa o vybavovaní sťaţností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2007. 
10. Správa o hospodárení obchodných a príspevkových organizácií. 
     a) TS spol. s r.o. Ţiar nad Hronom. 
     b) MŠK Ţiar nad Hronom. 
     c) MsKC Ţiar nad Hronom. 
12. b) Zlúčenie MŠ do jedného právneho subjektu. 
5.   Správa o činnosti MsP za rok 2007. 
6.   Záverečný účet mesta Ţiar nad Hronom.  
     a) Stanovisko audítora. 
     b) Stanovisko hlavného kontrolóra. 
7.  a)Informácia o plnení rozpočtu. 
     b) Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2. 
8.  Zmena rozpočtu MsKC. 
9.  VZN – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta ZH. 
11. Interpelácia poslancov. 
12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia. 
     a) SMM – pozemkové. 
     a1) Zámer prenajímania plôch na Námestí Matice slovenskej.              
     c) Zlúčenie MŠ do jedného právneho subjektu. 
13. Záver. 
  
 
  
Uznesenia 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 21/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Kontrolu plnenia prijatých uznesení MsZ. 
  
prítomní –  13 
za – 13  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 
Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 22/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Informáciu o prerokovávaní Návrhu územného plánu mesta Ţiar nad Hronom. 
  
prítomní – 14 
za – 14 /Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 
Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 23/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Správu o vybavovaní sťaţností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2007. 
  
prítomní – 14 
za – 14 /Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 
Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 24/ 2008  
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Správu o činnosti obchodných spoločností s účasťou mesta Ţiar nad Hronom. 
  
prítomní – 15 
za – 15 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 25/ 2008  
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Výročnú správu spoločnosti TS s.r.o. ku dnu 31.12.2007. 
  
prítomní – 15 
za – 15 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 26/ 2008  
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestský športový klub Ţiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 
2007. 
  
prítomní – 15 
za – 15 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 27/ 2008  
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Správu o činnosti MsKC za rok 2007. 
  
prítomní – 15 
za – 15 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 28/ 2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

1. Vyradenie Materskej školy, Ul. A. Kmeťa č. 11, Ţiar nad Hronom a jej súčastí zo siete škôl a školských 
zariadení  

2. Po vyradení a zrušení zlúčenia Materskej školy na Ul. A. Kmeťa č. 11, Ţiar nad Hronom a jej súčastí 
s Materskou školou, Ul. Dr. Janského č. 8 v Ţiari nad Hronom 

prítomní – 15 
za – 15 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 29/ 2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
  
Informáciu o činnosti mestskej polície v roku 2007. 
  
prítomní – 15 
za – 15 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 30/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
  
Záverečný účet mesta Ţiar nad Hronom za rok 2007 – bez výhrad. 
  
prítomní – 14 
za – 14 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Ing. Ţurav/ 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 31/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a) berie na vedomie 
  
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 29.2.2008. 
  
b) schvaľuje 
  
Mimoriadnu odmenu primátorovi mesta vo výške jedného mesačného platu. 
  
prítomní – 16 
za – 16 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. 
Ţurav/ 
  
c) schvaľuje 
  
Návrh na rozpočtové opatrenie č.2, ktoré predstavuje zvýšenie rozpočtu mesta na strane celkových príjmov 
ako aj celkových výdavkov o sumu 42 518 tis. Sk 
  
prítomní – 16 
za – 16 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 32/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
  
Zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKC Ţiar nad Hronom pre rok 2008, ktorá predstavuje zníţenie 
rozpočtu o sumu 1 980 tis. Sk na strane príjmov tak na strane výdavkov.   
  
prítomní – 16 
za – 16 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 33/ 2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a) ruší 
  
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom č. 24/2005 bod C. 
  
b) schvaľuje   
  
VZN Mesta Ţiar nad Hronom č. 1/2008 – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Ţiar nad Hronom. 
  
prítomní – 16 
za – 16 /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Ing. Ţurav/ 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 34/ 2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to 
novovytvorenej CKN parcely č. 1573/5 - zastavané plochy o výmere 1324 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej 
CKN parcely č. 1573/1 - zastavané plochy o výmere 5265 m2 evidovaná na LV č.1136 na základe 
geometrického plánu č. 33334501 - 001/2008 overeného dňa 5.2. 2008 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
  
Adrián Kaliak 
trvale bytom: 
965 01 Ţiar nad Hronom 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 14 
za – 10  /Mgr. Baláţ, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, MUDr. 
Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing,. Ţurav/ 
proti – 1  /Ing. Víťazková/ 
zdrţali sa – 3  /Ing. Baláţ, Ing. Krist, Mgr. Šimeg/ 
  
  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 35/ 2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to 
novovytvorenej CKN parcely č. 463/104 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2, ktorá bola vytvorená 
z pôvodnej CKN parcely č. 463/24 - zastavané plochy o výmere 870 m2, evidovaná na LV č.1136 na základe 
geometrického plánu č. 36636029-17/2008 overeného dňa 22.1. 2008 za cenu 520 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
  
Ing. Ján Keníţ 
trvale bytom: 
965 01 Ţiar nad Hronom 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 13 
za – 10  /Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, 
Ing. Víťazková, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
zdrţali sa – 3  /Ing. Baláţ, Ing. Bosák, Ing. Krist/ 
  
 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 36/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku a to novovytvorenej CKN parcely č.122/52 - zastavaná plocha o výmere 129 
m2, ktorý bol vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 122/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 761 m2, 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, evidovaný na liste vlastníctva č. 1136 na základe 
geometrického plánu č. 208-55/2008 overeného dňa 10.3. 2008 za cenu 500 Sk/m2 pre ţiadateľa :  
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Ctibor Doubrava 
trvale bytom: 
965 01 Ţiar nad Hronom 
  
s tým, ţe ţiadateľ sa zaviaţe v kúpnej zmluve vybudovať na časti pozemku CKN parcela č.122/1  (vlastník 
Mesto Ţiar nad Hronom) vo vyznačenom rozsahu chodník o šírke 1,8 m zo zámkovej dlaţby na vlastné náklady 
v termíne do 31.10. 2008. 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 16 
za – 15  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, 
Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Ing. Ţurav/ 
zdrţal sa – 1  /Ing. Dubeň/ 
  
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 37/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
  
bezodplatnú zámenu nehnuteľností: 
  
kde Mesto Ţiar nad Hronom zamieňa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN 
parcelu č. 1640/3 – ostatná plocha o výmere 951 m2, evidovaná na liste vlastníctva č.1136  
  
za 
  
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom - novovytvorenú CKN parcelu č. 1574/39 – 
zastavaná plocha o celkovej výmere 590 m2, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 
35302551-8/2008 overeného dňa 7.2. 2008 z pôvodnej CKN parcely č.1574/20 – zastavaná plocha o 
celkovej výmere 4025 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, evidovanej na liste 
vlastníctva č. 3306, vo vlastníctve:  
  
Ivan Kabina a Bibiána Kabinová 
obaja trvale bytom: 
966 22 Lutila 
  
za podmienky, ţe bude s p. Ivanom Kabinom a manţ. pri podpise zámennej zmluvy uzavretá nájomná zmluva 
o prenájme nevyuţitého objektu v Parku Š. Moysesa postaveného na CKN parcele č. 1637/2 v katastrálnom 
území Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach - cena: 1 Sk/rok, prenájom: doba určitá na 30 rokov 
a to za splnenia nasledovných podmienok: 
  
- záujemca je povinný zrekonštruovať predmetný objekt na svoje náklady do 24. 4. 2010. 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 15 
za – 12  /Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Lukyová, 
Mikulčíková, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
zdrţali sa – 3  /Ing. Dubeň, Ing. Krist, Mgr. Šimeg/ 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 38/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
  
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to dielu č.1 
o výmere 239 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.856/1 – vodná plocha o výmere 72619 m2 evidovaná 
na LV č.3327 a dielu č.2 o výmere 199 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.904 – ostatná plocha 
o výmere 3193 m2, evidovaná na LV č.3327, ktoré spolu vytvárajú novú CKN parcelu č.1481/4 – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 438 m2  na základe geometrického plánu č. 41051840-42/2007 
overeného dňa 20.3. 2008 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa - Martin Ţák, trvale bytom Bratislava 
  
prítomní – 14 
za – 1  /Ing. Baláţ/ 
proti – 3  /Mgr. Baláţ, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko/ 
zdrţali sa – 10  /PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, 
Lukyová, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 39/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

a/ ruší 
  
Pôvodné Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 15/2008 zo dňa 12.2. 2008 a to: predaj nehnuteľnosti – 
pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – dielu č.2 o výmere 35 m2, vytvoreného 
z EKN parcely č.869/1 – ostatná plocha o výmere 2635 m2 evidovaná na LV č.3327, ktorý vytvára s dielom č.1 
novú CKN parcelu č.556/4 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 75 m2 podľa geometrického plánu č. 
35302551-8/2006 overeného dňa 15.3. 2006 za cenu 550 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
  
Dušan Štefan a manţ. Mária Štefanová 
obaja trvale bytom: 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
  

b/ schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to: dielu č.1 
o výmere 34 m2, vytvoreného z EKN parcely č.869/1 – ostatná plocha o výmere 2571 m2 evidovaná na LV 
č.3327, ktorý vytvára s pôvodnou CKN parcelou č.556/7 zastavaná plocha o výmere 41 m2 evidovaná na LV č. 
3565 novú CKN parcelu č.556/7 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 75 m2 podľa geometrického plánu č. 
35302551-28/2008 overeného dňa 17.3. 2008 za cenu 550 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
  
Dušan Štefan a manţ. Mária Štefanová 
obaja trvale bytom: 
965 01 Ţiar nad Hronom 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová,  Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 40/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie na základe 
geometrického plánu č. 36 636 029-20/2008 úradne overeného dňa 28.3. 2008: 
   
- dielu č. 9 o výmere 26 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.424/1 – vodná plocha o celkovej výmere 
1.372 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.458 a dielu č.11 o výmere 110 m2, vytvoreného z pôvodnej EKN 
parcely č.390/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 11.157 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.473, ktoré 
zároveň spolu vytvárajú novú CKN parcelu č.200/4 – záhrada o celkovej výmere 136 m2 
 
 
- dielu č. 10 o výmere 35 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.424/1 – vodná plocha o celkovej výmere 
1.372 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.458 a dielu č.12 o výmere 72 m2, vytvoreného z pôvodnej EKN 
parcely č.390/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 11.157 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 473, ktoré 
zároveň spolu vytvárajú novú CKN parcelu č.202/6 – zastavaná plocha o celkovej výmere 107 m2, za kúpnu 
cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľov: 
  
Marian Gáfrik 
trvale bytom: 
Šášovské Podhradie  
  
a manţ. Andrea Gáfriková 
trvale bytom: 
974 05 Banská Bystrica 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 15 
za – 11  /Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Lukyová, Mgr. Šimeg, 
Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
proti – 1  /Ing. Baláţ/ 
zdrţali sa – 3  /Ing. Dubeň, Ing. Krist, Mikulčíková/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 41/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Prenájom nehnuteľnosti – stavba „dom“ na Ul. Novomeského, súp. č. 519 v Ţiari nad Hronom, o celkovej 
výmere 917,1 m2 nachádzajúca sa na parc. č. 700/104, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar 
nad Hronom, prenájom pozemku CKN parcela č. 700/105 o výmere 3409 m2 zastavaná plocha a nádvorie 
  
- doba nájmu: určitá od 1.5. 2008 do 30.4. 2013 
- cena nájmu: budova 1000 Sk/m2/rok, pozemky priľahlé CKN parcely č. 700/104, 700/105 –  
1 Sk/rok 
- účel nájmu:  za účelom prevádzkovania kancelárii, obchodu a sluţieb a s tým spojených  úkonov 
- predkupné právo v zmysle Občianskeho zákonníka 
  
pre ţiadateľa:  
Martina Detková 
trvale bytom: 
965 01 Ţiar nad Hronom 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 16 
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za – 11  /Mgr. Antal, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová,  Ing. Krist, Lukyová, 
Mikulčíková, Mgr. Šimeg, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko/ 
zdrţali sa – 5 /Ing. Baláţ, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Ing. Víťazková, Ing. Ţurav/ 
  
  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 42/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

neschvaľuje 
  
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to: dielu č.1 
o výmere 281 m2, vytvoreného z EKN parcely č.671/2 – orná pôda o výmere 71022 m2 evidovaná na LV 
č.1791, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1800/5 – ostatná plocha o celkovej výmere 281 m2 podľa geometrického 
plánu č.35302551-37/2008 overeného dňa 11.4. 2008 za cenu 550 Sk/m2 pre ţiadateľa - Dušan Štefan, trvale 
bytom Ţiar nad Hronom. 
  
prítomní – 16 
za – 11  /Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, Lukyová, 
Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová/ 
proti – 1  /Mgr. Antal/ 
zdrţali sa – 4  /Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 43/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to v dieloch na 
základe geometrického plánu č. 31628826-171/2007 úradne overeného dňa 30.10.2007 : 
  
od KN-C parc.č. 1652/4 s celkovou výmerou 47 939 m2, druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1136 :   
·         odčleňovaný diel: 14   výmera dielu: 5 138 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/47  s výmerou 5 138 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 14:  5 138 m2 
Výmera prevádzaného dielu 14 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  5 138 m2 

·         odčleňovaný diel: 15   výmera dielu: 4 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1652/48  s výmerou  4 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 15:  4 m2 
Výmera prevádzaného dielu 15 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  4 m2 

·         odčleňovaný diel: 16   výmera dielu: 1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1652/49  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 16:  1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 16 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

·         odčleňovaný diel: 17   výmera dielu: 1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1652/50  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 17:  1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 17 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

·         odčleňovaný diel: 18   výmera dielu: 1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1652/51  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 18:  1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 18 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

·         odčleňovaný diel: 19   výmera dielu: 2 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1652/52  s výmerou  2 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 19:  2 m2 
Výmera prevádzaného dielu 19 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  2 m2, 
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Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  
od KN-E parc. č. 165 s celkovou výmerou  7 127 m2, druh pozemku - trvalé trávne porasty,  zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 : 
·         odčleňovaný diel: 121   výmera dielu:  342 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3  s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 121: 342 m2 
Výmera prevádzaného dielu 121 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  342 m2 

·         odčleňovaný diel: 122   výmera dielu:  197 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3  s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 122:  197 m2 
Výmera prevádzaného dielu 122 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  197 m2 

·         odčleňovaný diel: 123   výmera dielu:  110 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1657/4  s výmerou  163 m2  druh pozemku:  vodné plochy  
Výmera dielu 123:  110 m2 
Výmera prevádzaného dielu 123 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  110 m2 

·         odčleňovaný diel: 124   výmera dielu:  206 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  2037/4  s výmerou  732 m2  druh pozemku: vodné plochy  
Výmera dielu 124:  206 m2 
Výmera prevádzaného dielu 124 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  206 m2 

·         odčleňovaný diel: 125   výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  2037/6  s výmerou  377 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 125:  1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 125 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 

  
od KN-C parc.č. 1656 s celkovou výmerou 15 664 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1136  
·         odčleňovaný diel: 28   výmera dielu:  5 308 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1656/3  s výmerou 5 308 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 28:  5 308 m2 
Výmera prevádzaného dielu 28 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  5 308 m2 

·         odčleňovaný diel: 29   výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1656/4  s výmerou 1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 29:  1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 29 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

·         odčleňovaný diel: 30   výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1656/5  s výmerou 1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 30:  1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 30 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2, 
  
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 

  
od KN-E parc. č. 160/1 s celkovou výmerou  7 438 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný diel: 102   výmera dielu:  1 208 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1658/54  s výmerou  1 208 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 102: 1 208 m2 
Výmera prevádzaného dielu 102 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 208 m2 

·         odčleňovaný diel: 103   výmera dielu:  3 615 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1670/6  s výmerou  3 615 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 103: 3 615 m2 
Výmera prevádzaného dielu 103 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  3 615 m2 

·         odčleňovaný diel: 104   výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1670/7  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 104: 1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 104 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

·         odčleňovaný diel: 105   výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1670/8  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 105: 1 m2 
Výmera prevádzaného dielu 105 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2 

·         odčleňovaný diel: 106   výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1670/9  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
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Výmera dielu 106: 1 m2 
      Výmera prevádzaného dielu 106 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 m2,  

Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  
od KN-E parc. č.  700  s celkovou výmerou  3 378  m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č.3327 
·         odčleňovaný diel: 269  výmera dielu:  1 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  2060/3 s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 269:  1  m2 
Výmera prevádzaného dielu 269 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   1 m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
   

od KN-E parc. č.  715/2  s celkovou výmerou  4 000  m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na 
liste vlastníctva č.1791 
·         odčleňovaný diel: 272  výmera dielu:  51 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1903/36 s výmerou  51 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 272:  51  m2 
Výmera prevádzaného dielu 272 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   51 m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc. č.  856/1  s celkovou výmerou  73 031  m2 druh pozemku - vodné plochy, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný diel: 302  výmera dielu: 23 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/10 s výmerou  27 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 302:  23  m2 
Výmera prevádzaného dielu 302 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   23 m2 

·         odčleňovaný diel: 303  výmera dielu: 140 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3 s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 303: 140  m2 
Výmera prevádzaného dielu 303 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   140 m2 

·         odčleňovaný diel: 304  výmera dielu: 236 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1657/3 s výmerou  915 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 304: 236  m2 
Výmera prevádzaného dielu 304 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   236 m2 

·         odčleňovaný diel: 305  výmera dielu: 53 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1657/4 s výmerou  163 m2  druh pozemku: vodné plochy  
Výmera dielu 305:  53  m2 
Výmera prevádzaného dielu 305 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   53 m2 

·         odčleňovaný diel: 306  výmera dielu: 58 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1657/44 s výmerou  58 m2  druh pozemku: vodné plochy  
Výmera dielu 306:  58  m2 
Výmera prevádzaného dielu 306 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   58 m2 

·         odčleňovaný diel: 307  výmera dielu: 12 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1668/4 s výmerou  12 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 307: 12  m2 
Výmera prevádzaného dielu 307 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   12 m2 

·         odčleňovaný diel: 308  výmera dielu: 40 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1669/5 s výmerou  40 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 308: 40  m2 
Výmera prevádzaného dielu 308 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   40 m2 

·         odčleňovaný diel: 309  výmera dielu: 56 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1670/25  s výmerou  56 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 309: 56  m2 
Výmera prevádzaného dielu 309 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   56 m2 

·         odčleňovaný diel: 310  výmera dielu: 1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1670/20  s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 310: 1  m2 
Výmera prevádzaného dielu 310 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   1 m2 

·         odčleňovaný diel: 311  výmera dielu: 422 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  2037/4  s výmerou  422 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 311: 422  m2 
Výmera prevádzaného dielu 311 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   422 m2 

·         odčleňovaný diel: 312  výmera dielu: 104 m2  
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k  novovytváranej KN parc.č.  2037/4  s výmerou  104 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 312: 104  m2 
Výmera prevádzaného dielu 312 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   104 m2 

·         odčleňovaný diel: 313  výmera dielu: 767 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  2037/11  s výmerou  767 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 313: 767  m2 
Výmera prevádzaného dielu 313 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   767 m2 

·         odčleňovaný diel: 314  výmera dielu: 376 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  2037/6  s výmerou  377 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 314: 376  m2 
Výmera prevádzaného dielu 314 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   376 m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc. č.  9-860/2  s celkovou výmerou  7 763  m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 3327  
·         odčleňovaný diel: 319  výmera dielu: 4 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/10 s výmerou  27 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 319:  4  m2 
Výmera prevádzaného dielu 319 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   4 m2, 

·         odčleňovaný diel: 320  výmera dielu: 79 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1913/7 s výmerou  79 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 320:  79 m2 
Výmera prevádzaného dielu 320 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   79 m2 

·         odčleňovaný diel: 321  výmera dielu: 30 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1913/4 s výmerou  30 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 321:  30  m2 
Výmera prevádzaného dielu 321 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   30 m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc. č.  864  s celkovou výmerou  5 417  m2 druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327  
·         odčleňovaný diel: 322  výmera dielu:  2 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1911/61 s výmerou  2 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 322:  2  m2 
Výmera prevádzaného dielu 322 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   2 m2 

·         odčleňovaný diel: 323  výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1911/63 s výmerou  1 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 323:  1  m2 
Výmera prevádzaného dielu 323 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   1 m2 

·         odčleňovaný diel: 324  výmera dielu:  249 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1912/17 s výmerou  249 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 324:  249  m2 
Výmera prevádzaného dielu 324 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   249 m2 

·         odčleňovaný diel: 325  výmera dielu:  3 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1912/5  s výmerou  3 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 325:  3  m2 
Výmera prevádzaného dielu 325 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   3 m2 

·         odčleňovaný diel: 326  výmera dielu:  2 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1912/6 s výmerou  2 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 326:  2  m2 
Výmera prevádzaného dielu 326 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   2 m2 

·         odčleňovaný diel: 327  výmera dielu:  752 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1913/8 s výmerou  752 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 327:  752  m2 
Výmera prevádzaného dielu 327 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   752 m2 

·         odčleňovaný diel: 328  výmera dielu:  440 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1979/5 s výmerou  440 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 328:  440  m2 
Výmera prevádzaného dielu 328 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   440 m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc. č.  867/1  s celkovou výmerou  1 631  m2 druh pozemku - ostatné plochy, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
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·         odčleňovaný diel: 349  výmera dielu:  3 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1658/57 s výmerou  3 m2  druh pozemku: ostatné plochy   
Výmera dielu 349:  3  m2 
Výmera prevádzaného dielu 349 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   3 m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-C parc.č. 1649/1 s celkovou výmerou 2 630 m2 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, zapísaná 
na liste vlastníctva č. 1136  
·         odčleňovaný diel: 1   výmera dielu: 5  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1649/6  s výmerou 2 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 1:  5  m2 
Výmera prevádzaného dielu 349 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  5  m2, 

      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2  
       
od KN-E parc. č. 171/3 s celkovou výmerou  815 m2 druh pozemku - vodné plochy, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný diel: 128   výmera dielu:  641 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1686/49  s výmerou  641 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 128:  641 m2 
Výmera prevádzaného dielu 128 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  641 m2 

·         odčleňovaný diel: 129   výmera dielu:  174 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1686/51  s výmerou  174 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 129:  174 m2 
Výmera prevádzaného dielu 129 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  174 m2, 

       Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  116,64 Sk/m2  
  

od KN-E parc. č. 260  s celkovou výmerou   3 387 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791 
·         odčleňovaný diel: 154  výmera dielu:  12 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1687/13  s výmerou  12 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 154:  12 m2 
Výmera prevádzaného dielu 154 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   12 m2 

·         odčleňovaný diel: 155  výmera dielu:  501 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1688/18  s výmerou  774 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 155:  501 m2 
Výmera prevádzaného dielu 155 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   501 m2 

·         odčleňovaný diel: 156  výmera dielu:  78 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1688/106  s výmerou  79 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 156:  78 m2 
Výmera prevádzaného dielu 156 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   78 m2, 

      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  153,09 Sk/m2  
  

od KN-E parc. č. 261  s celkovou výmerou   1 862 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791 
·         odčleňovaný diel: 157  výmera dielu:  273 m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1688/18  s výmerou  774 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 157:  273  m2 
Výmera prevádzaného dielu 157 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   273 m2 

·         odčleňovaný diel: 158  výmera dielu:  30 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1688/67  s výmerou  30 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 158:  30  m2 
Výmera prevádzaného dielu 158 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   30 m2 

·         odčleňovaný diel: 159  výmera dielu:  1 m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1688/106  s výmerou  79 m2  druh pozemku: ostatné plochy  
Výmera dielu 159:  1  m2 
Výmera prevádzaného dielu 159 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =   1 m2 

      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  153,09 Sk/m2  
       pre ţiadateľa : 
  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  
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Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 

      
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 24.04.2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Baláţ, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. 
Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 44/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to v dieloch na 
základe geometrického plánu č. 31628826-173/2007 úradne overeného dňa 22.10.2007 : 
  
od KN-C parc.č. 1652/4 s celkovou výmerou 47 939 m2, druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1136 :   
·         odčleňovaný diel: 3   výmera dielu: 168  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1652/75  s výmerou 168 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 3:   168  m2 
Výmera prevádzaného dielu 3 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 168  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-C parc.č. 1656 s celkovou výmerou 15 664 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1136 : 
·         odčleňovaný diel: 4 výmera dielu: 58  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1656/6  s výmerou 58 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 4:   58  m2 
Výmera prevádzaného dielu 4 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 58  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 

  
od KN-E parc.č. 165 s celkovou výmerou 7 127 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 : 
·         odčleňovaný diel: 29 výmera dielu: 13  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1657/5  s výmerou 76 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 29:   13  m2 
Výmera prevádzaného dielu 29 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 13  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc.č. 715/2 s celkovou výmerou 4 000 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791  
·         odčleňovaný diel: 33 výmera dielu: 30  m2  

k  novovytváranej KN parc.č.  1903/37  s výmerou 30 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 33:   30  m2 
Výmera prevádzaného dielu 33 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 30  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc.č. 856/1 s celkovou výmerou 73 031 m2 druh pozemku - vod.pl., zapísaná na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný diel: 44 výmera dielu: 63  m2  

k  novovytváranej KN parc.č. 1657/5 s výmerou 76 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 44:   63  m2 
Výmera prevádzaného dielu 44 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 63  m2 
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·         odčleňovaný diel: 45 výmera dielu: 38  m2  
k  novovytváranej KN parc.č. 2037/12 s výmerou 38 m2  druh pozemku - ost.pl. 
Výmera dielu 45:   38  m2 
Výmera prevádzaného dielu 45 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 38  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
   

od KN-E parc.č. 860/2 s celkovou výmerou 7 763 m2 druh pozemku  - zast.pl., zapísaná na liste vlastníctva č. 
3327   
·         odčleňovaný diel: 46  výmera dielu: 5  m2  

k  novovytváranej KN parc.č. 1913/10 s výmerou 5 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 46:   5  m2 
Výmera prevádzaného dielu 46 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 5  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc.č. 864 s celkovou výmerou 5 417 m2 druh pozemku: ost.pl., zapísaná na liste vlastníctva č. 3327  
·         odčleňovaný diel: 47  výmera dielu: 12  m2  

k  novovytváranej KN parc.č. 1912/18 s výmerou 12 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 47:   12  m2 
Výmera prevádzaného dielu 47 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 12  m2 

·         odčleňovaný diel: 48  výmera dielu: 30  m2  
k  novovytváranej KN parc.č. 1913/12 s výmerou 30 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 48:   30  m2 
Výmera prevádzaného dielu 48 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 30  m2 

·         odčleňovaný diel: 49  výmera dielu: 18  m2  
k  novovytváranej KN parc.č. 1979/6 s výmerou 18 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 49:   18  m2 
Výmera prevádzaného dielu 49 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 18  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc.č. 867/1 s celkovou výmerou 1 631 m2 druh pozemku: ost.pl., zapísaná na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný diel: 50  výmera dielu: 5  m2  

k  novovytváranej KN parc.č. 1658/61 s výmerou 5 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 50:   5  m2 
Výmera prevádzaného dielu 50 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 5  m2, 
Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2 
  

od KN-E parc.č. 160/1 s celkovou výmerou 7 438 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný diel: 51  výmera dielu: 21  m2  

k  novovytváranej KN parc.č. 1658/59 s výmerou 21 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 51:  21  m2 
Výmera prevádzaného dielu 51 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 21  m2, 

    
      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  237,60 Sk/m2  
    

pre ţiadateľa : 
  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 
      
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 24.04.2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 12 
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za – 12  /Mgr. Baláţ, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. 
Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 45/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to v dieloch na 
základe geometrického plánu č. 31628826-190/2007 úradne overeného dňa 27.9.2007 : 
  
od KN-E parc.č. 260 s celkovou výmerou 3 387 m2 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791   

·                     odčleňovaný diel: 5 výmera dielu: 51  m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1688/111  s výmerou 53 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 5:   51  m2 
Výmera prevádzaného dielu 5 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 51  m2, 

      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  153,09 Sk/m2  
  

od KN-E parc.č. 261 s celkovou výmerou 1 862 m2 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791 

·                     odčleňovaný diel: 6 výmera dielu: 2  m2  
k  novovytváranej KN parc.č.  1688/111  s výmerou 53 m2  druh pozemku: ost.pl. 
Výmera dielu 6:   2  m2 
Výmera prevádzaného dielu 6 pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 = 2  m2, 

       Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  153,09 Sk/m2  
       

pre ţiadateľa : 
  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 

  
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 24.04.2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Baláţ, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. 
Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 46/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, a to v dieloch na 
základe geometrického plánu č. 31628826-114/2004 úradne overeného dňa 13.8.2004 : 
  
od KN-E parc. č.379/57 s výmerou 6 022 m2 druh pozemku - vodné plochy, zapísaná na liste vlastníctva č.794 
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- odčleňovaný diel: 43 výmera dielu: 33 m
2
  

  k  novovytváranej KN parc.č. 199/3 s výmerou 1 562 m2  druh pozemku: ostatné plochy 
Výmera dielu 43:  33 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  33 m

2
 

- odčleňovaný diel: 44 výmera dielu:   15 m
2
  

      k  novovytváranej KN parc.č. 199/4 s výmerou 1 399 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 44:  15 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  15 m

2
, 

      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  99,15 Sk/m2  
 
 
od KN-E parc. č. 504/1 s výmerou  10 478 m2 druh pozemku - trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 794 
- odčleňovaný diel: 209  výmera dielu: 105 m

2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 208/4 s výmerou 1 749 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 209:  105 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  105 m

2
 

- odčleňovaný diel: 210  výmera dielu: 1 813 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 208/3 s výmerou 4 751 m2  druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 210:  1 813 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  1 813 m

2
, 

      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  99,15 Sk/m2  
 
 
od KN-E parc.č. 690 s výmerou  26 369 m2 druh pozemku - orná pôda, zapísaná na liste vlastníctva č. 794 
- odčleňovaný diel: 286  výmera dielu:  49 m

2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 217/3 s výmerou 4 089 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 286:  49 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  49 m

2
 

- odčleňovaný diel: 287  výmera dielu:  761 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 220/4 s výmerou 761 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 287:  761 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  761 m

2
 

- odčleňovaný diel: 288  výmera dielu: 99 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 225/3 s výmerou 101 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 288:  99 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  99 m

2
 

- odčleňovaný diel: 289  výmera dielu:   51 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 219/2 s výmerou 6 481 m2  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  
Výmera dielu 289:  51 m2 
Výmera prevádzaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel predávajúceho: 1/1 =  51 m

2
, 

      Vyššie uvedené diely  za kúpnu cenu  99,15 Sk/m2  
       
       
pre ţiadateľa : 
  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 
  
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 24.04.2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Baláţ, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. 
Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ţurav/ 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 47/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lovča, a to v dieloch na základe 
geometrického plánu č. 31628826-112/2004 úradne overeného dňa 27.9.2004 : 
  
od KN-E parc.č. 240 s výmerou  21 962 m2 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na liste vlastníctva 
č. 504  
·         odčleňovaný diel: 6  výmera dielu:  4 537 m

2
 

k  novovytváranej KN parc.č. 920/3 s výmerou 13 615 m2  druh pozemku: zast. pl. 
Výmera dielu 6:  4 537 m2 
Vlastnícky podiel: 1/1 =  4 537 m

2
 

·         odčleňovaný diel: 7  výmera dielu: 12 m
2
  

k  novovytváranej KN parc.č. 920/4 s výmerou 12 m2  druh pozemku: zast. pl. 
Výmera dielu 7:  12 m2 
Vlastnícky podiel: 1/1 =  12 m

2
 

    
pre ţiadateľa : 

  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 
  
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 24.04.2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 12 
za – 12  /Mgr. Baláţ, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. 
Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 48/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to v dieloch 
na základe geometrického plánu č. 316 8826-171/2007/b : 
  
Doba nájmu: určitá - skutočná doba nájmu dočasného uţívania častí pozemkov je ohraničená momentom 
odovzdania staveniska dodávateľovi stavby aţ do ich zápisničného odovzdania vlastníkovi.   
  
Cena nájmu:  
-          pre prenajaté diely č.348, 350, 531, 349, 351, 532, 552a, 552b vo výške 16,67 Sk/m2/rok 
-          pre prenajaté diely č.307, 308, 510, 511, 520, 527, 528, 189, 190, 197, 198, 251, 252, 452, 453, 454, 

455, 456, 457, 458, 459, 512, 518, 521, 523, 524, 529, 530, 538, 539, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 179, 
470, 472, 562, 471, 522, 473, 474, 476, 477, 475, 525, 526, 299, 205, 300, 301, 206  vo výške 25,88 
Sk/m2/rok 

  
- účel nájmu: za účelom dočasného uţívania pozemkov počas realizácie stavby : R1 Ţarnovica - Šášovské 

Podhradie, II. etapa. 
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od KN-E parc.č. 260 s celkovou výmerou 3387 m2 druh pozemku : trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 348- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 52  m2  
  

od KN-E parc.č. 261 s celkovou výmerou 1862 m2 druh pozemku : trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 350- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 28  m2  
  

od KN-E parc.č. 715/2 s celkovou výmerou 4000 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1791  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 470- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 300  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 472- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 1414  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 562- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 557  m2  
  
od KN-E parc.č. 160/1 s celkovou výmerou 7438 m2 druh pozemku:  trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 299- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 844  m2  
  

od KN-E parc.č. 165 s celkovou výmerou 7127 m2 druh pozemku:  trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 307- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 267  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 308- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 181  m2  
  
od KN-E parc.č. 715/1 s celkovou výmerou 839 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 471- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 533  m2  
  
od KN-E parc.č. 856/1 s celkovou výmerou 73031 m2 druh pozemku: vodné plochy, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 510- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 677  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 511- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 418  m2  
  
od KN-E parc.č. 9-860/2 s celkovou výmerou 7763 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná 
na liste vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 520- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 51  m2  
  

od KN-E parc.č. 861/1 s celkovou výmerou 4742 m2 druh pozemku: ostatné plochy, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 522- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 456  m2  
  
od KN-E parc.č. 864 s celkovou výmerou 5417 m2 druh pozemku: ostatné plochy, zapísaná na liste vlastníctva 
č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 527- dočasné uţívanie manipulačný pás 

celková výmera dielu: 228  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 528- dočasné uţívanie stavebný dvor 

celková výmera dielu: 282  m2  
  
od KN-E parc.č. 867/1 s celkovou výmerou 1631 m2 druh pozemku: ostatné plochy, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3327 
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·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 531- dočasné uţívanie manipulačný pás 
celková výmera dielu: 34  m2  

  
od KN-C parc.č. 1652/4 s celkovou výmerou 47939 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 189- dočasné uţívanie manipulačný pás   

celková výmera dielu: 1075  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 190- dočasné uţívanie skládka materiálu a humusu č. 2 

celková výmera dielu: 24  m2  
  
od KN-C parc.č. 1656 s celkovou výmerou 15664 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 197- dočasné uţívanie manipulačný pás   

celková výmera dielu: 783  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 198- dočasné uţívanie skládka materiálu a humusu č. 2 

celková výmera dielu: 2972  m2  
  
od KN-C parc.č. 1671/5 s celkovou výmerou 395 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 205- dočasné uţívanie manipulačný pás   

celková výmera dielu: 113  m2  
  
od KN-E parc.č. 260 s celkovou výmerou 3387 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
1791 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 349- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 605  m2  
  
od KN-E parc.č. 261 s celkovou výmerou 1862 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
1791 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 351- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 280  m2  
  
od KN-E parc.č. 715/2 s celkovou výmerou 4000 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
1791 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 473- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 318  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 474- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 52  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 476- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 186  m2  
  
od KN-E parc.č. 716/2 s celkovou výmerou 1961 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
1791 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 477- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 214  m2  
  

od KN-E parc.č. 1/1 s celkovou výmerou 3876 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 251- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 63  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 252- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 55  m2  
  
od KN-E parc.č. 160/1 s celkovou výmerou 7438 m2 druh pozemku:  trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva 
č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 300- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 281  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 301- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 135  m2  
  
od KN-E parc.č. 700 s celkovou výmerou 3378 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 452- dočasné uţívanie 1 rok 
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celková výmera dielu: 5  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 453- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 100  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 454- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 178  m2  
  

od KN-E parc.č. 701 s celkovou výmerou 1998 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 455- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 391  m2  
  
od KN-E parc.č. 702/1 s celkovou výmerou 882 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 456- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 15  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 457- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 626  m2  
  
od KN-E parc.č. 702/2 s celkovou výmerou 807 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 458- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 60  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 459- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 95  m2  
  
od KN-E parc.č. 715/1 s celkovou výmerou 839 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 475- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 112  m2  
  
od KN-E parc.č. 856/1 s celkovou výmerou 73031 m2 druh pozemku: vodné plochy, na liste vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 512- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 407  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 513- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 445  m2  
  

od KN-E parc.č. 9-860/2 s celkovou výmerou 7763 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 521- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 134  m2  
  
od KN-E parc.č. 861/1 s celkovou výmerou 4742 m2 druh pozemku: ostatné plochy, na liste vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 523- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 90  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 524- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 5  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 525- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 608  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 526- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 85  m2  
  
od KN-E parc.č. 864 s celkovou výmerou 5417 m2 druh pozemku: ostatné plochy, na liste vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 529- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 1053  m2  
  

od KN-E parc.č. 865 s celkovou výmerou 1008 m2 druh pozemku: ostatné plochy, na liste vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 530- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 58  m2  
  
od KN-E parc.č. 867/1 s celkovou výmerou 1631 m2 druh pozemku: ostatné plochy, na liste vlastníctva č. 3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 532- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 62  m2  
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od KN-E parc.č. 877/1 s celkovou výmerou 40785 m2 druh pozemku: ostatné plochy, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 538- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 131  m2  
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 539- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 5  m2  
  
od KN-E parc.č. 4-1113/5 s celkovou výmerou 1640 m2 druh pozemku: vodné plochy, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 552a-  dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 76  m2  
z toho výmera prenajímaného dielu pripadajúca na vlastnícky podiel prenajímateľa: 1/1 = 76 m2 

  
od KN-E parc.č. 4-1113/6 s celkovou výmerou 21876 m2 druh pozemku: vodné plochy, na liste vlastníctva č. 
3327 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 552b-  dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 103  m2  
  
od KN-C parc.č. 1647/2 s celkovou výmerou 42 m2 druh pozemku: záhrady, na liste vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 182- dočasné uţívanie 1 rok  

celková výmera dielu: 3  m2  
  
od KN-C parc.č. 1648/2 s celkovou výmerou 222 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 183- dočasné uţívanie 1 rok  

celková výmera dielu: 14  m2  
  
od KN-C parc.č. 1648/3 s celkovou výmerou 276 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 184- dočasné uţívanie 1 rok  

celková výmera dielu: 15  m2  
  
od KN-C parc.č. 1649/1 s celkovou výmerou 2630 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 185- dočasné uţívanie 1 rok  

celková výmera dielu: 709  m2  
  
od KN-C parc.č. 1650 s celkovou výmerou 86 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 186- dočasné uţívanie 1 rok  

celková výmera dielu: 39  m2  
  
od KN-C parc.č. 1652/4 s celkovou výmerou 47939 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty, na liste vlastníctva 
č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 191- dočasné uţívanie 1 rok 

celková výmera dielu: 894  m2  
  
od KN-C parc.č. 1671/5 s celkovou výmerou 395 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 206- dočasné uţívanie 1 rok 
celková výmera dielu: 109  m2  
  
od KN-C parc.č. 1639/1 s celkovou výmerou 2770 m2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na liste 
vlastníctva č. 1136 
·         odčleňovaný (prenajímaný) diel: 179- dočasné uţívanie 1 rok  

celková výmera dielu: 2  m2  
    

pre ţiadateľa : 
  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  



Mimoriadne MsZ 24.04.2008 

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
   
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 49/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce, a to v dieloch 
na základe geometrického plánu č. 316 8826-114/2004/a : 
  
Doba nájmu: určitá - skutočná doba nájmu dočasného uţívania častí pozemkov je ohraničená momentom 
odovzdania staveniska dodávateľovi stavby aţ do ich zápisničného odovzdania vlastníkovi.   
  
Cena nájmu: pre prenajaté časti pozemkov vo výške 10,80 Sk/m2/rok 
  
- účel nájmu: za účelom dočasného uţívania pozemkov počas realizácie stavby : R1 Ţarnovica - Šášovské 

Podhradie, II. etapa. 
  
od KN-E parc.č. 379/57 s celkovou výmerou 6 022 m2 druh pozemku : vod. pl., zapísaná na liste vlastníctva č. 
794 
- odčleňovaný diel č.: 70 – dočasné uţívanie (manipulačný pás) 
celková výmera dielu: 322  m2  
  
od KN-E parc.č. 504/1 s celkovou výmerou 10 478 m2 druh pozemku : trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 794 
- odčleňovaný diel č.: 236 – dočasné uţívanie dočasné uţívanie (manipulačný pás) 
       celková výmera dielu: 1 432 m2  
- odčleňovaný diel č.: 237 – dočasné uţívanie 
       celková výmera dielu: 779 m2  
  
od KN-E parc.č. 690 s celkovou výmerou 26 369 m2 druh pozemku : orná p., zapísaná na liste vlastníctva č. 
794 
- odčleňovaný diel č.: 430 – dočasné uţívanie (manipulačný pás) 
       celková výmera dielu: 1 728 m2  
- odčleňovaný diel č.: 431 – dočasné uţívanie (manipulačný pás) 
       celková výmera dielu: 787 m2  
  
od KN-E parc.č. 504/1 s celkovou výmerou 10 478 m2 druh pozemku : trvalé trávne porasty, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 794 
- odčleňovaný diel č.: 238 – dočasné uţívanie (manipulačný pás) 
       celková výmera dielu: 1 330 m2  
  
pre ţiadateľa : 
  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  



Mimoriadne MsZ 24.04.2008 

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 
  
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 24.04.2009  uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 50/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lovča, a to v dieloch na základe 
geometrického plánu č. 316 8826-112/2004/a : 
  
Doba nájmu: určitá - skutočná doba nájmu dočasného uţívania častí pozemkov je ohraničená momentom 
odovzdania staveniska dodávateľovi stavby aţ do ich zápisničného odovzdania vlastníkovi.   
  
Cena nájmu: pre prenajaté časti pozemkov vo výške 9,53 Sk/m2/rok 
  
- účel nájmu: za účelom dočasného uţívania pozemkov počas realizácie stavby : R1 Ţarnovica - Šášovské 

Podhradie, II. etapa. 
  
od KN-E parc.č. 240 s výmerou  21 962 m2 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na liste vlastníctva 
č. 504  
- odčleňovaný diel č.:  37- dočasné uţívanie  (manipulačný pás)  
celková výmera dielu: 767 m2  
- odčleňovaný diel č.:  38- dočasné uţívanie  (skládka humusu) 
celková výmera dielu: 63 m2  
  
od KN-E parc.č. 240 s výmerou  21 962 m2 druh pozemku – trvalé trávne porasty, zapísaná na liste vlastníctva 
č. 504  
- odčleňovaný diel č.:  39- dočasné uţívanie  1 
celková výmera dielu: 319 m2  
  
pre ţiadateľa : 
  
Národná diaľničná spoločnosť,  a.s. 
Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 3518/ B 
Štatutárny orgán:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák Csc., člen predstavenstva, investičný riaditeľ  
Splnomocnenec oprávnený podpísať zmluvu: Ing. Pavel Vajcík, vedúci Investičného odboru Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. v Banskej Bystrici, na základe plnej moci  účinnej od  1.4. 2005 
IČO:  35 919 001 
DIČ: 202 193 7775,  IČ DPH: SK 202 193 7775 
  
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 24. 4. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 



Mimoriadne MsZ 24.04.2008 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 51/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

a) neruší 
  
pôvodné Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 81/2007 zo dňa 7.6. 2007. 
  
 

b) neschvaľuje 
  
predaj nehnuteľnosti – pozemku CKN parcela č. 1633/1 - záhrada o celkovej výmere 1073 m2  nachádzajúcej 
sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 300 Sk/m2 
pre ţiadateľa - MALES, s.r.o.  so sídlom SNP 16, 965 01  Ţiar nad Hronom, IČO : 36 624 071. Spoločnosť je 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vloţka číslo: 8986/S 
  
za podmienky, ţe nový vlastník vybuduje na hranici pozemku CKN parcela č. 1633/1 s pozemkom CKN parcela 
č. 1633/2 oporný múr, ktorého časť zo strany od pozemku CKN parcela č. 1633/2 poskytne v prospech budúcej 
stavby tribúny. 
  
prítomní – 15 
za – 9  /Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, Ing. Bosák, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. 
Zaťko, Ing. Ţurav/ 
zdrţali sa – 6  /Mgr. Antal, PaedDr. Baláţová, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Mgr. Šimeg/ 
  
 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 52/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

a) schvaľuje 
  
Zámer prenajímania plôch na Námestí Matice slovenskej v Ţiari nad Hronom pri nasledovných podmienkach: 
  
- účel: prevádzkovanie letných terás 
- cena: minimálne 5 Sk/m2/deň, v prípade väčšieho počtu záujemcov rozhoduje vyššia ponuka 
na Námestí Matice slovenskej je moţné umiestniť maximálne 4 letné terasy (1 terasa v rozsahu do  100m2) 
a to na  pozemku CKN parcela č. 1944/3 (kruhová časť námestia) 
- doba nájmu: určitá - letná sezóna 2008 do dňa začatia výstavby  polyfunkčných objektov na Nám. Matice 
slovenskej v Ţiari nad Hronom, najneskôr však do 30.9.2008 
- záujemcovia si vybudujú prípojky inţinierskych sietí na vlastné náklady po schválení jednotlivými správcami 
inţinierskych sietí 
- termín podania ţiadostí: 29.4.2008 do 12.00 hod. (v prípade väčšieho počtu záujemcov bude prebiehať 
licitácia v termíne 29.4.2008 o 14.00 hod.) 
  
 

b) splnomocňuje primátora mesta 
  
na schválenie prenájmu pozemku na Nám. Matice slovenskej v Ţiari nad Hronom v letnej sezóne 2008 za 
účelom prevádzkovania letných terás pre jednotlivých ţiadateľov. 
  
 

c) ukladá prednostke MsÚ 
  
zabezpečiť vhodné rozloţenie letných terás na Nám. Matice slovenskej v Ţiari nad Hronom v súvislosti 
s napojením na inţinierske siete a so zásobovaním terás, a to  bez obmedzenia výstavby polyfunkčných 
objektov. 
  
prítomní – 15 
za – 15  /Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 
Ing. Krist, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 



Mimoriadne MsZ 24.04.2008 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 53/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
  
- zaloţenie záujmového zdruţenia právnických osôb s názvom Pohronské komunálne zdruţenie  v zmysle 
ustanovení § 20f aţ § 21  zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
  
- účasť mesta Ţiar nad Hronom v záujmovom zdruţení právnických osôb Pohronské komunálne zdruţenie 
v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. m) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
  
- stanovy záujmového zdruţenia právnických osôb s názvom Pohronské komunálne zdruţenie  v zmysle 
návrhu stanov, ktoré tvoria prílohu č.  1 tohto uznesenia (stanovy sú v materiáloch zo zasadnutia). 
  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Antal, Ing. Baláţ, Mgr. Baláţ, PaedDr. Baláţová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 
Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Ţurav/ 
  
  
Dochádzka 
  
Účasť poslancov 
 
Mgr. Peter Antal - /  
Ing. Jozef Baláţ - /  
Mgr. Marek Baláţ - /  
PaedDr. Veronika Baláţová - /  
Ing. Dušan Bosák - /  
MUDr. Lýdia Cígerová - /  
Ing. Peter Dubeň - /  
Mgr. Monika Kopčová - /  
Ing. Karol Krist - /  
MUDr. Ladislav Kukolík - O  
Soňa Lukyová - /  
Boţena Mikulčíková - /  
Stela Šeševičková - O  
Mgr. Slavomír Šimeg - / 
Ing. Ján Vinarčík - O  
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  
 


