
Program 
 
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta  
4. Informácia o vývoji nezamestnanosti na území mesta Žiar nad Hronom (Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny) 
5. Informácia o výške decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie pre oblasť školstva na 

rok 2008 
6. Interpelácie poslancov 
7. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – pozemkové 
b) Žiadosť  o NFP - Projekt energetických úspor – II.ZŠ 
c) Informácia o príprave mesta Žiar nad Hronom na prechod na euro 
d) Vstup mesta ZH do záujmového združenia právnických osôb InTech 

8. Záver 
 
 
Uznesenia 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 1/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia prijatých uznesení MsZ. 
 
prítomní –  13 
za – 13 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, 

Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 2/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.12.2007. 
 
b/ schvaľuje  
 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2008, ktoré predstavuje zvýšenie rozpočtu na strane celkových príjmov aj 
výdavkov o sumu 5 000 tis. Sk 
 
prítomní – 13 
za – 13 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, 

Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 3/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o vývoji nezamestnanosti na území mesta Žiar nad Hronom. 
 
prítomní – 13 
za – 13  (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, 

Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 
 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 4/ 2008  
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o výške decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie pre oblasť školstva na rok 
2008. 
 
prítomní – 13 
za – 13 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, 

Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 5/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, CKN 
parcely č. 373 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 
č.1136 za kúpnu cenu 300 Sk/m2 pre žiadateľa :  
 
Dušan Páleník, r. Páleník, nar.: 17.7. 1974  
trvale bytom: 
Ul. M. R. Štefánika 459/5 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 2. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 14 
za – 14 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, 

Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 6/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, CKN 
parcely č. 288/179 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, ktorá je evidovaná na liste 
vlastníctva č.1136 za kúpnu cenu 300 Sk/m2 pre žiadateľov:  
 
Ing. Jozef Kubuš, r. Kubuš, nar.: 13.3. 1969 a manž. Mgr. Vladimíra Kubušová, r. Kiačeková nar.: 
6.10. 1967  
trvale bytom: 
Ul. Hviezdoslavova 275/29 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 2.  2009 uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 14 
za – 14 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, 

Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 7/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   



 
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom 
vytvorených na základe geometrického plánu č.36 636 029 – 219/07 overeného dňa 16.11. 2007 – 
a to: 
 
A. 
diel č.1 o výmere 12 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č.590/56 – orná pôda o celkovej výmere 
17025 m2, evidovaná na LV č. 3327, diel č.2 o výmere 58 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 
856/1 – vodná plocha o celkovej výmere 73031 m2, evidovaná na LV č. 3327 a diel č.5 o výmere 7 m2 
vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 910 – ostatná plocha o celkovej výmere 695 m2,  evidovaná na 
LV č.3327,  ktoré spolu s dielom č.7 – zastavaná plocha o výmere 648 m2 vytvorený z pôvodnej CKN 
1149/52 – zastavaná plocha o celkovej výmere 676 m2 evidovaná na LV č.1978 vytvárajú CKN 
parcelu č.1149/52 – zastavaná plocha o celkovej výmere 725 m2 za cenu 300 Sk/m2, 
 
B. 
diel č.3 o výmere 3 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 856/1 – vodná plocha o celkovej výmere 
73031 m2, evidovaná na LV č. 3327 a dielu č.4 o výmere 1 m2 vytvoreného z EKN parcely č. 910 - 
ostatná plocha o celkovej výmere 695 m2, evidovaná na LV č. 3327 ktoré spolu s dielom č.6 o výmere 
21 m2, vytvoreného z pôvodnej CKN parcely č.1149/52 - zastavaná plocha o celkovej výmere 676 m2 
- parcela zapísaná na LV č. 1978 vytvárajú novú CKN parcelu č.1149/160 – zastavaná plocha 
o celkovej výmere 25 m2, za kúpnu cenu 300 Sk/m2 
 
pre žiadateľku: 
Ing. Mária Tokarčíková, nar.: 20.2. 1961 
 
trvale bytom: 
Jesenského 1500/94 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 2. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 14 
za – 12 (Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. 

Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 
zdržali sa – 2  (Ing. Dubeň, Ing. Baláž) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 8/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom – a to: 
 
A. 
dielu č.1 o výmere 28 m2, vytvoreného z EKN parcely č.877/1 – ostatná plocha o výmere 40785 m2 
evidovaná na LV č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.1919/2 – ostatné plochy o výmere 28 m2 
na základe geometrického plánu č. 36 636 029 – 236/07 overeného dňa 31.10. 2007 za cenu 500 
Sk/m2. 
 
B. 
dielu č.2 o výmere 30 m2 vytvoreného  z pôvodnej CKN parcely č. 157/1 – zastavaná plocha o výmere 
117 m2 evidovaná na LV č.1136 a dielu č.3 o výmere 18 m2, vytvoreného z pôvodnej CKN  parcely 
č.157/2 – zastavaná plocha o výmere 559 m2 evidovaná na LV č. 1136, ktoré vytvárajú novú CKN 
parcelu č.157/3 -  zastavané plochy o výmere 48 m2  na základe  geometrického plánu č. 36 636 029 
– 236/07 overeného dňa 31.10. 2007 za kúpnu cenu 500 Sk/m2 
 
pre žiadateľa: 
MAGIC INTERIER s.r.o. 
so sídlom: 
Opatovská 788/1 



965 01 Žiar nad Hronom, 
v zastúpení konateľom Ing. Boris Keníž 
IČO: 36 632 902 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 9894/S 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 2. 2009  uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní – 14 
za – 14 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, 

Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 9/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, CKN 
parcely č.279/11 - zastavané plochy o výmere 483 m2, ktorá bola vytvorená na základe 
geometrického plánu č.212-73/2005 overeného dňa 24.11.2005 z pôvodnej CKN parcely č. 279/1 - 
zastavané plochy o celkovej výmere 3618 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136, za kúpnu cenu 500 Sk/m2 pre žiadateľa: 
   
Ján Lupták, nar: 22. 11. 1981 
966 32 Jastrabá 133 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 2. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 15 
za – 14 (Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, 

Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 
zdržal sa – 1  (Ing. Baláž) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 10/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
kúpu nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom : 
 
dielu č. 1 o výmere 682 m

2
, vytvoreného z pôvodnej  EKN parcely č. 155 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 682 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 1735, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 463/103 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 682 m
2
 podľa geometrického plánu č. 208-388/2007, úradne 

overeného dňa 16.1.2008 všetko za kúpnu cenu 1 Sk od : 
 
Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Banská Bystrica 
Sídlo : Nám. SNP 19, 975 90  Banská Bystrica 
IČO : 00 179 086  
zastúpená diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom 

 
Pozn.: V prípade že zmluva nebude uzatvorená do 07.02.2009  uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. 
Žurav) 
 
 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 11/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
kúpu nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 366360029-6/2008  úradne overeného dňa 23.1.2008 : 
 

a) dielu č.1 o výmere 174 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.155 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 6.749 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.1735, ktorý vytvára CKN parcelu č. 2034/43 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 174 m
2 

b) dielu č.2 o výmere 612 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.155 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 6.749 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.1735, ktorý vytvára CKN parcelu č. 2034/44 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 612 m
2 

c) dielu č.3 o výmere 1.124 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.155 – ostatná plocha 

o celkovej výmere 6.749 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.1735, ktoré spolu s dielom č.6 

o výmere 123 m
2
, vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.536/1 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 18.955 m
2
, parcela zapísaná na liste vlastníctva č.3327 vytvárajú CKN parcelu č. 2034/45 

– zastavaná plocha o celkovej výmere 1.247 m
2 

d) dielu č.4 o výmere 168 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.155 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 6.749 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.1735, ktoré spolu s dielom č.5 o výmere 269 m

2
, 

vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.536/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 18.955 m
2
, 

parcela zapísaná na liste vlastníctva č.3327 vytvárajú CKN parcelu č. 2034/46 – zastavaná plocha 
o celkovej výmere 437 m

2 
 všetko za kúpnu cenu 1 Sk od : 

 
Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Banská Bystrica 
Sídlo : Nám. SNP 19, 975 90  Banská Bystrica 
IČO : 00 179 086  
zastúpená diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom 
 
Pozn.: V prípade že zmluva nebude uzatvorená do 07.02.2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 14 
za – 14 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 12/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 36636029-329/2007 úradne overeného dňa 17.1.2008 : 
   

 dielu č.1 o výmere 76 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.790/1 – trvalý trávny porast 

o celkovej výmere 8.157 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 

1388/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 76 m
2 

 dielu č.2 o výmere 180 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.790/1 – trvalý trávny porast 

o celkovej výmere 8.157 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu 

č. 1388/4 – zastavaná plocha o celkovej výmere 180 m
2  

za kúpnu cenu 300 Sk/m
2
 

 
pre žiadateľku : 
Dana Koštová, nar.: 29.12.1957 
trvale bytom : 
Ul. Rázusova 523/3  
965 01  Žiar nad Hronom   
 



Pozn.: V prípade že zmluva nebude uzatvorená do 07.02.2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 13/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
kúpu nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 35300060-19/2006  úradne overeného dňa 14.9.2007  : 
 
a)  dielu č.1 o výmere 3.100 m

2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 528 – orná pôda o celkovej 

výmere 5.077 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3572, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 

1798/91 – orná pôda o celkovej výmere 3.100 m
2
 

b)  dielu č.2 o výmere 5 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 528 – orná pôda o celkovej 

výmere 5.077 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3572, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 

1798/90 – zastavaná plocha o celkovej výmere 5 m
2
 

c)  dielu č.3 o výmere 1.075 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 528 – orná pôda o celkovej 

výmere 5.077 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3572, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 

1798/89 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1.075 m
2
 

d)  dielu č.4 o výmere 897 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 528 – orná pôda o celkovej 

výmere 5.077 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3572, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 

1798/93  – orná pôda o celkovej výmere 897 m
2  

všetko
 
za kúpnu cenu 1 Sk od :

 

 
Jozef Kováč, r. Kováč, nar.: 27.6. 1947  
Ul. Záhradná č.7 
965 01 Žiar nad Hronom 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 ..................................... zodpovedajúca výmera ..............  1.692,33 m

2
 

 
Jaroslav Keníž r. Keníž, nar.: 27.7. 1969 
Ul. Partizánska č.2  
965 01 Žiar nad Hronom 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 ..................................... zodpovedajúca výmera ..............  1.692,33 m

2
 

     
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 07.02.2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 14/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
bezodplatnú zámenu nehnuteľností  – pozemkov : 
 
kde Mesto Žiar nad Hronom zamieňa pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, evidované na LV č.1136 , na základe geometrického plánu č. 35 300 060 – 08/2008 – a to : 
 
a.  novovytvorenú CKN parcelu č. 1804/22 – orná pôda o výmere 52 m2, ktorá bola vytvorená 

z pôvodnej CKN parcely č. 1804/12 – orná pôda o celkovej výmere 819 m2 
b.  novovytvorenú CKN parcelu č. 1804/23 – ostatné plochy o výmere 36 m2, ktorá bola vytvorená 

z pôvodnej CKN parcely č. 1804/13 – ostatné plochy o celkovej výmere 604 m2 
c.  novovytvorenú CKN parcelu č. 1804/24 – orná pôda o výmere 36 m2, ktorá bola vytvorená 

z pôvodnej CKN parcely č. 1804/5 – orná pôda o celkovej výmere 585 m2 



za 
 
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom – diel č.1 o výmere 213 m2, 
vytvorený z  pôvodnej  CKN  parcely  č. 1804/7 – orná pôda o  celkovej výmere 4.253 m2, evidovaná 
na LV č. 3283, ktorý sa pričleňuje k pôvodnej CKN parcele č. 1804/6  – orná pôda o celkovej  výmere 
3.833 m2, evidovaná na LV č. 1136, na základe geometrického plánu č. 35 300 060 – 9/2008, vo 
vlastníctve : 
 
K – system, spol. s r.o. 
966 24 Kosorín 116 
IČO: 31 623 387, 
zastúpená konateľom Miroslavom Kúdelom 
Spoločnosť je zapísaná v Obchod. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl. č. 2490/S 
 
V prípade, ak K-system, spol. s.r.o. nepredloží mestu do 90 dní Rozhodnutie o odňatí 
novovytvorených parciel bližšie uvedených pod písmenom a) až c) z PPF, Mesto Žiar nad Hronom je 
oprávnené odstúpiť od zámennej zmluvy. 
     
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 2. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 15/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ ruší  
 
pôvodné Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 116/2007 zo dňa 11.10.2007 a to: predaj 
nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom – a to 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 žiadateľa : 
 
Dušan Štefan, nar.: 4.1.1971 
trvale bytom: 
Ul. Š. Moysesa 39/14 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
b/ schvaľuje 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom – a to 
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 žiadateľa : 
 
Dušan Štefan, nar.: 4.1. 1971 a manž. Mária Štefanová, r. Kicková, nar.: 23.5. 1974 
obaja trvale bytom: 
Ul. Š. Moysesa 39/14 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 2. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 16/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 36636029-290/2007 úradne overeného dňa 30.11.2007 : 
   

 dielu č.6 o výmere 67 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.643/1 – orná pôda o celkovej 

výmere 1.507 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.719/20 

– zastavaná plocha o celkovej výmere 67 m
2 

 dielu č.7 o výmere 14 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.642/1 – orná pôda o celkovej 

výmere 845 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.719/21 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 14 m
2 

 dielu č.8 o výmere 20 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.642/1 – orná pôda o celkovej 

výmere 845 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára CKN parcelu č.719/5 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 20 m
2 

 dielu č.9 o výmere 30 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.620/3 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 1.052 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára CKN 

parcelu č.719/6 – zastavaná plocha o celkovej výmere 30 m
2 

 dielu č.10 o výmere 2 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.620/3 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 1.052 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára novú 

CKN parcelu č.719/22 – zastavaná plocha o celkovej výmere 2 m
2 

 dielu č.11 o výmere 1 m
2
 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.620/3 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 1.052 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327, ktorý vytvára novú 

CKN parcelu č.719/15 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1 m
2  

 
       za kúpnu cenu 500 Sk/m2 pre žiadateľa : 
 
GASTRO SK, s.r.o. 
zastúpená : Mgr. Martin Sklenka – konateľ spoločnosti  
IČO : 36 045 152  
sídlo : SNP 128, 965 01  Žiar nad Hronom  
Spoločnosť je zapísaná v Obchod. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl. č. 6789/S 
 
Pozn.: V prípade že zmluva nebude uzatvorená do 07.02.2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 15 
za – 14 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 
zdržal sa – 1  (MUDr. Kukolík) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 17/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 

a modernizácia Základnej školy na ul. M.R. Štefánika č. 17 Žiar nad Hronom“ , ktorý je realizovaný 
pre „Základnú školu ul. M.R. Štefánika 17 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.“ 
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. v max. výške 

5 000 000 Sk. 
 
prítomní – 14 
za – 14 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Ing. Žurav) 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 18/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Informáciu o príprave na euro. 
 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 19/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ schvaľuje 
 
Založenie záujmového združenia právnických osôb InTech Žiar nad Hronom z.p.o., so sídlom Š. 
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
 
b/ menuje 
 

1. Primátora mesta za člena Správnej rady združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o. 
 

2. PhDr. Martu Mergovú za člena Dozornej rady združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o. 
 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 20/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ ruší 
 

Uznesenie MsZ č. 105/2007 zo dňa 11.10.2007 (MsZ schválilo projekt investície spoločnosti 
FIN.M.O.S., a.s., so sídlom Stodolova 5, Bratislava do siete verejného osvetlenia na území mesta 
Žiar nad Hronom a vstup mesta Žiar nad Hronom do akciovej spoločnosti FIN. M. O. S., a. s. 
formou postupného nákupu akcií v listinnej podobe na meno, v počte 6 983 ks v nominálnej 
hodnote 69 830 000 Sk  za kúpnu cenu 114 265 892 Sk, platených v splátkach s tým, že kúpna 
cena akcií môže byť zvýšená len v prípade zvýšenia referenčnej úrokovej sadzby – bribor – 
fixovanej pre 6 mesačné depozitá o 1 % v porovnaní so sadzbou platnou v deň podpísania 
rámcovej zmluvy o prevode akcií a to od spoločnosti 1. slovenská úsporová, a.s. Bratislava).  

 
b/ schvaľuje 
 
Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom 
 
prítomní – 15 
za – 15 (Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav) 

 
 


