
Program 
 
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom 

a) voľba členov volebnej komisie 
b) odovzdanie zápisnice z otvárania obálok volebnej komisie 
c) prezentácia uchádzačov 
d) voľba 
e) oznámenie výsledkov volebnou komisiou, uznesenie 

4. a)  Informácia o plnení rozpočtu mesta 
b)  Zmena rozpočtu 

5. Informácia o stave rozkopávok na území mesta Žiar nad Hronom 
6. Informácia o príprave Žiarskeho jarmoku v roku 2008  
7. Informácia o odpadovom hospodárstve a vyhodnotenie separovaného zberu na území mesta 

Žiar nad Hronom 
8. VZN č. 3/2008 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
9. VZN č. 4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta ZH 
10. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl 
11. Interpelácia poslancov 
12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) SMM – pozemkové 
b) Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací 

systém skládky odpadov Horné Opatovce 
13. Záver 

 
 
Uznesenia 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 80/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. 
 
prítomní –  15 
za – 15  /Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 81/ 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo  
a) berie na vedomie 
 

1. volebná komisia MsZ na voľbu hlavného kontrolóra mesta konštatovala, že obaja uchádzači 
o post HKM splnili podmienky a náležitosti prihlášky 

 
2. volebná komisia MsZ na voľbu hlavného kontrolóra mesta  súhlasila s ich zaradením do voľby 

hlavného kontrolóra mesta v poradí, ako boli žiadosti doručené na MsÚ : 
-  Ing. Eva Vincentová, doručené 8.7.2008 
-  Ing. Milan Janek, doručené 9.7.2008 

 
prítomní –  17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, 
Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 81/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
b) v zmysle § 18 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov, po získaní nadpolovičnej väčšiny hlasov volí do funkcie hlavného kontrolóra mesta Ing. Evu 
Vincentovú. 
 
prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, 
Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 82/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2008.  
 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. 
Žurav/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 83/ 2008  
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 

a) Rozpočtové opatrenie č. 4/2008, ktoré predstavuje zvýšenie rozpočtu mesta na strane 
celkových príjmov aj výdavkov o sumu 14 294 tis. Sk 

 
b) primátorovi a zástupcovi primátora mesta : 

 poskytovanie náhrad pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste v súlade so 
zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

 pri použití cestného motorového vozidla pri pracovných cestách poskytovanie 
náhrad v súlade s § 7 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov.  

 
c) denný finančný príspevok MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. – Hokejovému klubu za účelom 

kompenzácie nákladov na zabezpečenie tréningového procesu a zápasov MŠK Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o. – Hokejovému klubu a to maximálne vo výške priemerných nákladov na 
deň na prevádzku zimného štadióna v zmysle schváleného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom 
na príslušný kalendárny rok od 1. septembra do spustenia ľadu na zimnom štadióne v Žiari 
nad Hronom. 

 
prítomní – 16 
za – 15  /Mgr. Antal,  Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Mgr. Šimeg, Ing.  Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 
zdržal sa – 1  /Ing. Baláž/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 84/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o stave rozkopávok na území mesta Žiar nad Hronom. 
 



prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, 
Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 85/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a) berie na vedomie 
 
Informáciu o príprave Žiarskeho jarmoku 2008  
 
b) schvaľuje 
  
1. Tvorbu a koncepciu organizačného zabezpečenia Žiarskeho jarmoku 2008  
 
2. Organizačný štáb jarmoku 2008  
 

a) Jána ŽIAKA za riaditeľa jarmoku 
 

b) Organizačný štáb v nasledovnom zložení : 
 

1. Igor ROZENBERG, TS Žiar nad Hronom, spol.  s  r.o. 
2. Ing. Branislav VAŠ, Stredoslovenská energetika a.s. 
3. Jozef ČÍŽ, náčelník MsP 
4. Valéria FERČÁKOVÁ, riaditeľka MsKC Žiar nad Hronom 

  
     Zamestnanci  mesta  Žiar nad Hronom 

 
5.  Mária ERTLOVÁ 
6.  Blažena ŠTYRIOVÁ 
7.  Bc. Martin MAJERNÍK  
8.  Ľuboš FILIPČÍK 
9.  Milan KONORADSKÝ 

           10.  Milan DEKÍŠ 
 
3. Trhový poriadok príležitostného trhu – ŽIARSKY JARMOK 2008    
    – príloha č.1 : POPLATKY za predaj.. 

 
prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. 
Zaťko, Ing. Žurav/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 86/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o odpadovom hospodárstve a vyhodnotenie separovaného zberu na území mesta Žiar nad 
Hronom. 

 
prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. 

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

 
 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 87/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
1. úpravu § 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2008 - Príspevky na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach nasledovne : 
- výška príspevkov v MŠ, ZUŠ, v ŠKD a CVČ je stanovená za 1 mesiac 
- výška príspevku v Š a VŠJ je stanovená na jedno jedlo 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2008 - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach. 

 
prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. 

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

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 88/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.  

 
prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, MUDr. 

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

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 89/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a) odvoláva 
 
Moniku Kopčovú z Rady školy pri Materskej škole na Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom 
 
b) deleguje 
 
Michala Žurava do Rady školy pri Základnej škole na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom 
 
Dušana Bosáka do Rady školy pri Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom 
 
Jána Vinarčíka do Rady školy pri Základnej škole na Jilemnického ulici č. 2 v Žiari nad Hronom 
Petra Dubeňa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole na Jilemnického ulici č. 2 v Žiari nad 
Hronom 
 
Adrianu Giláňovú do Rady školy pri Centre voľného času na Ul. m. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad 
Hronom 
 
Soňu Lukyovú a Martu Mergovú do Rady školy pri Materskej škole na U. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad 
Hronom 

 
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, 

Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, 
Ing. Žurav/ 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 90/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom v zmysle 
geometrického plánu č.35300060-24/2008 overeného dňa 21.5.2008, a to:  

 novovytvorenej CKN parcely č.1459/6  - trvalý trávny porast o celkovej  výmere 177 m
2
, 

vytvorenej z pôvodnej CKN parcely č.1459/1, ktorá je zložená  z dielu č.1 – trvalý trávny  
porast o  výmere  1.252 m

2
 a z dielu č.2 – zastavaná plocha o výmere 28 m

2
, evidovanej 

na liste vlastníctva č.1136, za kúpnu cenu 300 Sk/m
2 

 
pre žiadateľa:

 

 
Ľubomír Kollár, rod. Kollár, nar.: 12.7.1956  
trvale bytom: 
Ul. Partizánska 150 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7.8.2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 18 
za – 18  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. 
Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/  

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 91/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom – a to: 
 
a. 
dielu č.1 o výmere 163 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.877/1 – ostatná plocha o výmere 
40757 m2 evidovaná na LV č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.1916/7 – zastavané plochy o 
výmere 163 m2  na základe geometrického plánu č. 34611771 - 66/2008 overeného dňa 1.7. 2008 za 
cenu 500 Sk/m2, 
 
b. 
dielu č.5 o výmere 113 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.877/1 – ostatná plocha o výmere 
40757 m2 evidovaná na LV č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.1971/4 – zastavané plochy o  
výmere 113 m2  na základe geometrického plánu č. 34611771 - 67/2008 overeného dňa 9.7. 2008 za 
cenu 500 Sk/m2, 
 
c. 
dielu č.1 výmere 116 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.1/1 –zastavané plochy o výmere 
3876 m2 evidovaná na LV č.3327, dielu č.2 výmere 82 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 1/1 
– zastavané plochy o výmere 3876 m2 evidovaná na LV č.3327, dielu č.3 výmere 20 m2 vytvoreného 
z pôvodnej EKN parcely č. 877/1 – ostatná plocha o výmere 40757 m2 evidovaná na LV č.3327, dielu 
č.4 výmere 63 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.877/1 – ostatné plochy o výmere 40757 m2 
evidovaná na LV č.3327, dielu č.6 výmere 80 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 9-860/2 – 
zastavané plochy o výmere 7763 m2 evidovaná na LV č.3327, ktoré spolu vytvárajú novú CKN 
parcelu č.1971/3 – zastavané plochy o výmere 361 m2  na základe geometrického plánu č. 34611771-
67/2008 overeného dňa 9.7. 2008 za cenu 500 Sk/m2 
 
pre žiadateľa: 
 
MALES, s.r.o. 



so sídlom: SNP 16 Žiar nad Hronom 965 01 
v zatupení konateľom Martin Sekera 
IČO: 36 624 071 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Sro, Vložka č. 8986/S 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 8. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 18 
za – 13  /Mgr. Antal, Mgr. Baláž, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, 

Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 
proti – 1  /Ing. Baláž/ 
zdržali sa – 4  /PaedDr. Balážová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Ing. Víťazková/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 92/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č.35302551-68/2008, úradne overeného dňa 27.6. 2008 – a to 
novovytvorenej CKN parcely č.403/22 – ostatná plocha o výmere 196 m2, vytvorená z pôvodnej CKN 
parcely č.403/7 – ostatná plocha o celkovej výmere 6.332 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1136 za 
cenu 500 Sk/m2 pre žiadateľa: 
 
REALINVEST SK s.r.o. 
so sídlom: Tomášikova 23/C/1 821 01 Bratislava 
v zastúpení konateľom Peter Vasil 
IČO: 36 054 909 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, Vložka č. 51652/B 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 8. 2009  uznesenie stráca platnosť. 

 
prítomní – 18 
za – 16  /Mgr. Antal, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, 
Ing. Žurav/ 
zdržali sa – 2  /Ing. Baláž, Ing. Víťazková/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 93/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
A)  Kúpu nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 36636029-129/2008, vytvorených z pôvodnej EKN parcely č. 471/1 – 
orná pôda o celkovej výmere 623 m

2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 2591: 

 
a)  dielu č.13 o výmere 126 m

2
 (ktorý spolu s dielom č.12 vytvára novú CKN parcelu č. 2034/49 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 232 m
2
), 

b)  dielu č.14 o výmere 48 m
2
 (ktorý spolu s dielom č.11 vytvára novú CKN parcelu č. 2034/50 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 190 m
2
), 

 
za kúpnu cenu 500 Sk/m

2
 od spoluvlastníkov: 

 

 Štefánia Kukučková, rod. Zúbriková, nar.: 20.8.1920, bytom Podhájska č.52, 036 01 Martin 
v spoluvlastníckom podiele 1/4,  zodpovedajúca výmera 43,50 m

2
 

 Helena Kukučková, rod. Kukučková, nar.: 19.4.1943, bytom Podhájska č.52, 036 01 Martin 
v spoluvlastníckom podiele (1/8+1/2), zodpovedajúca výmera 108,75 m

2 



 Mária Janečková, rod. Kukučková, nar.: 5.4.1948, bytom Bystrička č.77, 038 04 Martin v 
spoluvlastníckom podiele 1/8, zodpovedajúca výmera 21,75 m

2 

 

B)  Kúpu nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 36636029-129/2008, vytvorených  z pôvodnej EKN parcely č. 470/2 – 
orná pôda o celkovej výmere 575 m

2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3426:  

)  dielu č.11 o výmere 142 m
2
 (ktorý spolu s dielom č.14 vytvára novú CKN parcelu č. 2034/50 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 190 m
2
), 

b)  dielu č.12 o výmere 106 m
2
, ktorý spolu s dielom č.13 vytvára novú CKN parcelu č. 2034/49 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 232 m
2
, 

 
za kúpnu cenu 500 Sk/m

2
 od spoluvlastníkov: 

 

 Anna Kúšová, rod. Bojová, nar.: 5.7.1923, bytom Kukučínova č.7, 965 01 Žiar nad Hronom 
v spoluvlastníckom podiele (1/4+1/4),  zodpovedajúca výmera 124 m

2
 

 Miloš Švehlík, nar.: 7.8.1961, bytom Pátrovská č.6, 969 01 Banská Štiavnica 
v spoluvlastníckom podiele (1/12+1/12+1/12), zodpovedajúca výmera 62 m

2 

 Janka Trilcová, rod. Švehlíková, nar.: 1.3.1964, bytom L.Svobodu č.19/56, 969 01 Banská 
Štiavnica v spoluvlastníckom podiele (1/12+1/12+1/12), zodpovedajúca výmera 62 m

2 

 
C)  Kúpu nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 36636029-129/2008, vytvorených z pôvodnej EKN parcely č. 9-469/5 
– orná pôda o celkovej výmere 874 m

2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3423: 

)  dielu č.5 o výmere 37 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2034/56 – zastavaná plocha  

o celkovej výmere 37 m
2
 

b)  dielu č.6 o výmere 135 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2034/55 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 135 m
2
, 

c)  dielu č.7 o výmere 232 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2034/54 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 232 m
2
, 

 
za kúpnu cenu 500 Sk/m

2
 od: 

 

 Oľga Cicková, rod. Šarköziová, nar.: 29.4.1964, bytom SNP č.149, 965 01 Žiar nad Hronom 
v spoluvlastníckom podiele (11/26+9/26+6/26),  zodpovedajúca výmera 404 m

2
 

 
D)  Kúpu nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 36636029-129/2008, vytvorených z pôvodnej EKN parcely č. 469/1 – 
zastavaná plocha o celkovej výmere 1.095 m

2
, zapísanej na liste vlastníctva č.688: 

 
a)  dielu č.1 o výmere 36 m

2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2034/34 – zastavaná plocha  

o celkovej výmere 36 m
2
 

b)  dielu č.2 o výmere 377 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2034/30 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 377 m
2
, 

c)  dielu č.3 o výmere 157 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2034/35 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 157 m
2
, 

d)  dielu č.4 o výmere 85 m
2
, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2034/31 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 85 m
2
, 

 
za kúpnu cenu 500 Sk/m

2
 od: 

 

 Zoltán Kukučka, rod. Kukučka, nar.: 29.3.1934, bytom Jesenského č.62, 965 01 Žiar nad 
Hronom v spoluvlastníckom podiele (1/6+1/3),  zodpovedajúca výmera 327,50 m

2
 

 Mgr. Terézia Beňová, rod. Kukučková, nar.: 1.10.1945, bytom Jesenského č.64, 965 01 Žiar 
nad Hronom v spoluvlastníckom podiele (1/6+1/3), zodpovedajúca výmera 327,50 m

2 

 
prítomní – 18 
za – 18  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková,  MUDr. 
Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 94/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
neschvaľuje   
 
prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku o celkovej výmere 48 m2, vytvoreného z pôvodnej CKN 
parcely č. 1528/1 – ostatná plocha o výmere 19398 m2 evidovanej na liste vlastníctva č.1136 (vlastník 
Mesto Žiar nad Hronom) v katastrálnom území Žiar nad Hronom a predajného stánku  postaveného 
na časti pozemku vytvoreného z CKN parcely č. 1528/1 – ostatná plocha o výmere 19398 m2 
evidovanej na liste vlastníctva č.1136 (vlastník Mesto Žiar nad Hronom) v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, nachádzajúcich sa v areáli plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom  pre žiadateľa: Maroša 
Čerťaského – GLOBE, IČO: 43 817 378, Dobšinského č.10, 966 22 Lutila. 
 
prítomní – 18 
za – 12  /Mgr. Baláž, MUDr. C9gerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. 

Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 
proti – 2  /Ing. Baláž, Ing. Bosák/  
zdržali sa – 4  /Mgr. Antal, PaedDr. Balážová, MUDr. Kukolík, Lukyová/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 95/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č.35302551-63/2008 úradne overeného dňa 4.6.2008,a to: 

 novovytvorenej CKN parcelyč.698/24 – orná pôda o celkovej výmere 7.500 m
2
, vytvorenej 

z pôvodnej CKN parcely č.698/1, ktorá je zložená z dielu č.1  orná pôda o výmere 11.074 m
2 

,  
z dielu č.2  zastavaná plocha o výmere 2.035 m

2 
a z dielu č.3  trvalý trávny porast o výmere 

1.128 m
2
, evidovanej na liste vlastníctva č. 1136  

 
za kúpnu cenu celkom 5.000.000 Sk

 

 

pre žiadateľa: 
 
TATRA REAL, a.s. 
so sídlom: Dunajská 25, 811 08 Bratislava 
v zatupení predsedom predstavenstva : Ing. Ivanom Ostrihoňom 
IČO: 31 396 437 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, Vložka č. 851/B 
 
za podmienok : 
 

a) Do termínu uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude so žiadateľom uzatvorená Zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve, v ktorej bude budúci kupujúci zaviazaný uhradiť budúcemu predávajúcemu 
zálohu vo výše 60% z celkovej kúpnej ceny v termíne do 30-tich dní odo dňa podpísania 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

 
 
 
b) Kúpna zmluva bude uzatvorená za kumulatívneho splnenia podmienok : 
 
 vydania právoplatného územného rozhodnutia, ktorým sa na predmetných pozemkoch 

povoľuje žiadateľovi umiestnenie stavby občianskej vybavenosti – nákupné centrum, v ktorej 
sa budú nachádzať priestory určené k prevádzkovaniu obchodu a služieb a ďalších stavieb 
s touto hlavnou stavbou súvisiacich, najmä prístupových, príjazdových a obslužných 
komunikácií, parkovacích miest, terénnych úprav a pod. 



 uhradenia zálohy vo výške 60% z celkovej kúpnej ceny v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve. 
 

c) V prípade, že Kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.12.2010 z dôvodov 
nezavinených budúcim kupujúcim, budúci predávajúci je povinný vrátiť uhradenú zálohu 
v plnej výške. 

 
Pozn.: V prípade, že Zmluva o budúcej kúpnej zmluve nebude uzatvorená do 31.12. 2008 uznesenie stráca 
platnosť. 
 
prítomní – 18 
za – 14  /Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Ing. Vinarčík, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 
proti – 3  /Mgr. Antal, MUDr. Kukolík, Ing. Víťazková/ 
zdržal sa – 1  /Mgr. Šimeg/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 96/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
A. predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

zapísané na liste vlastníctva č. 2316 a to: 
 

 CKN parcela č. 712/1– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6.252 m
2
,  

 CKN parcela č. 712/2– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 324 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/3– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 523 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/4– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 366 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/5– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 284 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/6– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/7– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/8– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/9– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/10– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/11– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/12– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 348 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/13– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/14– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 551 m
2
, 

 CKN parcela č. 712/15– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 245 m
2
, 

 
 
B. predaj nehnuteľností – stavieb nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,  

zapísaných na liste vlastníctva č.2316 a to : 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS - admin.bud.“, postavená  na CKN parcele č. 712/2, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS - dielne“, postavená  na CKN parcele č. 712/3, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS - garáže“, postavená  na CKN parcele č. 712/4, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS - sklady“, postavená  na CKN parcele č. 712/5, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS - šatne“, postavená  na CKN parcele č. 712/6, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS - garáže“, postavená  na CKN parcele č. 712/7, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS – prístreš.“, postavená  na CKN parcele č. 712/8, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS - vrátnica“, postavená  na CKN parcele č. 712/9, 
 

 stavba  s charakteristikou „objekt TS – plynomer.“, postavená  na CKN parcele č. 712/10, 
 

 
všetko spolu  za kúpnu cenu  5.000.000 Sk 
 
pre žiadateľa: 



TATRA REAL, a.s. 
so sídlom: Dunajská 25, 811 08 Bratislava 
v zatupení predsedom predstavenstva : Ing. Ivanom Ostrihoňom 
IČO: 31 396 437 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, Vložka č. 851/B 
 
za podmienok : 
 

a) Do termínu uzatvorenia Kúpnej zmluvy bude so žiadateľom uzatvorená Zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej bude budúci kupujúci zaviazaný uhradiť budúcemu 
predávajúcemu zálohu vo výške 60% z celkovej kúpnej ceny v termíne do 30-tich dní 
odo dňa podpísania Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

 
b) Kúpna zmluva bude uzatvorená za kumulatívneho splnenia podmienok : 

 
 vydania právoplatného územného rozhodnutia, ktorým sa na predmetných 

pozemkoch povoľuje žiadateľovi umiestnenie stavby občianskej vybavenosti, 
 uhradenia zálohy vo výške 60% z celkovej kúpnej ceny v zmysle Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve. 
 

c) V prípade, že Kúpna zmluva nebude uzatvorená v termíne do 31.12.2010 z dôvodov 
nezavinených budúcim kupujúcim, budúci predávajúci je povinný vrátiť uhradenú 
zálohu v plnej výške. 

 
Pozn.: V prípade, že Zmluva o budúcej kúpnej zmluve nebude uzatvorená do 31.12. 2008 uznesenie stráca 
platnosť. 
 
prítomní – 18 
za – 14  /Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Ing. Vinarčík, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 
proti – 3  /Mgr. Antal, MUDr. Kukolík, Ing. Víťazková/ 
zdržal sa – 1  /Mgr. Šimeg/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 97/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
odplatné zriadenie vecného bremena, ktoré zodpovedá právu prechodu a prejazdu cez pozemok vo 
vyznačenom rozsahu a to:   

- diel č.1 o výmere 1.158 m
2
 vytvoreného z pôvodnej CKN parcely č.1652/66 s 

charakteristikou trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.158 m
2
, zapísanej na liste 

vlastníctva č.1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom v zmysle geometrického 
plánu č.35302551-47/2008, úradne overeného dňa 27.5.2008.  

Vecné bremeno sa zriaďuje za sumu 100 Sk/m
2 
 (jednorazový poplatok) na dobu neurčitú, v prospech: 

 
FEGA FROST, s.r.o., sídlo : Tehelňa 675/2, Kežmarok  060 01, IČO : 36 475 939, 
v zatupení konateľom : František Gallik, 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vl. číslo: 13109/P 
 
a to za podmienky vydania právoplatného stavebného povolenia, ktorým sa povoľuje žiadateľovi 
výstavba objektu „Logisticko distribučný sklad Žiar nad Hronom” . 
  
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7.8.2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 18 
za – 17  /Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, 
Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/  
zdržal sa – 1  /Mgr. Antal/ 



 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 98/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstva 
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č.41051840-26/2008 a to CKN parcely č.875 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 28 m

2
, vytvorená z pôvodnej EKN parcely č.9-555/37, zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 28 m
2
, zapísaná na liste vlastníctva č.3327 za kúpnu cenu 600 Sk/m

2
 

pre žiadateľa: 
 
Ing. František Víťazka, rod. Víťazka, nar.: 26.1.1954 
a manž. Ing. Mária Víťazková, rod. Urbanová, nar.: 29.7.1954 
obaja trvale bytom: 
Pod vršky 804/3 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 8. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 18 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Mgr. Šimeg, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, 
Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/  
zdržal sa – 1  /Ing. Dubeň/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 99/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom – a to: 
 
a.) 
novovytvorenej CKN parcely č. 615/12 – zastavaná plocha o výmere 37 m2, vytvorenej z pôvodnej 
CKN parcely č. 615/1 – ostatná plocha o výmere 23092 m2 evidovaná na LV č. 1136 podľa 
geometrického plánu č. 35302551-32/2008 overeného dňa 9.4.2008 za cenu 1000 Sk/m2 
 
b.)  
novovytvorenej CKN parcely č. 615/13 – zastavaná plocha o výmere 20 m2, vytvorenej z pôvodnej 
CKN parcely č. 615/1 – ostatná plocha o výmere 23092 m2 evidovaná na LV č. 1136 podľa 
geometrického plánu č. 35302551-32/2008 overeného dňa 9.4.2008 za cenu 1000 Sk/m2 
 
c.)  
novovytvorenej CKN parcely č.615/14 – ostatná plocha o výmere 20 m2, vytvorenej z pôvodnej CKN 
parcely č. 615/1 – ostatná plocha o výmere 23092 m2 evidovaná na LV č. 1136 podľa geometrického 
plánu č. 35302551-28/2008 overeného dňa 9.4.2008 za cenu 1000 Sk/m2 
 
pre žiadateľa : 
Ján Šebestián, rod. Šebestián, nar.: 21.10. 1949 
trvale bytom: 
Ul. M.R. Štefánika 454/26 
965 01 Žiar nad Hronom 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 8. 2009 uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 18 
za – 14  /Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, 

Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Ing. Vinarčík, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing,. Žurav/ 
proti – 1  /Ing. Dubeň/ 
zdržali sa – 2  /Mgr. Antal, Ing. Víťazková/ 



 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 100/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, CKN 
parcely č.387/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m2, ktorá je evidovaná na liste 
vlastníctva č. 1136 za cenu 900 Sk/m2 pre žiadateľa: 
 
TEPLO, s.r.o. 
so sídlom: 
A. Dubčeka 
965 01 Žiar nad Hronom, 
v zatupení konateľom Jarmila Sklenková, 
IČO: 36 042 544 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Sro, Vložka č. 6531/S 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 8. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 17 
za – 16  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, 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   /Šeševičková/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 101/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 41051840-25/2008 a to : 

 dielu č.1 o výmere 1.382 m
2
 (ktorý spolu s dielom č.2 a dielom č.3 vytvára novú CKN parcelu č. 

1149/164 – zastavaná plocha o celkovej výmere 3.861 m
2
), vytvoreného z pôvodnej CKN parcely 

č.1149/5, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 51.132 m
2
, zapísaná na liste vlastníctva 

č.1136, 

 dielu č.2 o výmere 1.982 m
2
 (ktorý spolu s dielom č.1 a dielom č.3 vytvára novú CKN parcelu č. 

1149/164 – zastavaná plocha o celkovej výmere 3.861 m
2
), vytvoreného z pôvodnej CKN parcely 

č.1149/68, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2.955 m
2
, zapísaná na liste vlastníctva 

č.1136, 

 dielu č.3 o výmere 497 m
2
 (ktorý spolu s dielom č.1 a dielom č.2 vytvára novú CKN parcelu č. 

1149/164 – zastavaná plocha o celkovej výmere 3.861 m
2
), vytvoreného z pôvodnej CKN parcely 

č. 1149/3, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 7.500 m
2 

za
 
kúpnu cenu 1.000 Sk/m

2
 

pre žiadateľa: 
 
SPORT BUILDING, s.r.o.  
so sídlom : Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 01  
v zatupení konateľmi : Ing. Buhumil Glezgo, Anton Haviar 
IČO : 36 648 337, 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vl. číslo: 
11563/S 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 8. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

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



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 102/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č.35300060-40/2008 a to novovytvorenej CKN parcely č.1804/28 – orná 
pôda o výmere 2.000 m

2
, vytvorená z pôvodnej CKN parcely č.1804/6 – orná pôda o celkovej výmere 

3.833 m
2
, evidovaná na liste vlastníctva č. 1136 za cenu 300 Sk/m

2
 pre žiadateľa: 

 
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 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7. 8. 2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 17 
za – 16  /Mgr. Antal, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, 

MUDr. Kukolík, Lukyová, Mikulčíková, Šeševičková, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, 
Ing. Žurav/  
zdržal sa – 1  /Ing. Baláž/ 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 103/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
 
predaj nehnuteľností – pozemkov, zapísaných na liste vlastníctva č.1136, nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom pre žiadateľa JUDr. Vladimír Urblík, trvale bytom Ul. Š. 
Moysesa  423/55, Žiar nad Hronom v spoluvlastníckom podiele ½ a TRIO GROUP, a.s., sídlo : 
Palisády 33, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/2 
 
prítomní – 17 
za – 1  /Ing. Baláž/ 
proti – 8  /Mgr. Antal, Ing. Bosák, MUDr. Kukolík, Mikulčíková, Šeševičková, Ing. Vinarčík, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 
zdržali sa – 8  /Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Kopčová, Lukyová, Ing. 

Víťazková, MUDr. Voldánová/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 104/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
bezodplatnú zámenu nehnuteľností: 
kde Mesto Žiar nad Hronom zamieňa pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, zapísané na liste vlastníctva č.1791 a to:   
 

 EKN parcela č.329 – orná pôda o výmere 14.930 m
2
  

 EKN parcela č.330 – orná pôda o výmere 7.625 m
2
  

(vlastník Mesto Žiar nad Hronom)  
 
za 
pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva 
č.1843 a to: 
 

 EKN parcela č.379/1 – orná pôda o výmere 1.9567 m
2
  



 EKN parcela č.379/3 – orná pôda o výmere 13.468 m
2
  

 EKN parcela č.379/4 – orná pôda o výmere 1.106 m
2
  

 EKN parcela č.380/1 – orná pôda o výmere 12.125 m
2
  

 EKN parcela č.382/1 – orná pôda o výmere 99 m
2
  

 EKN parcela č.382/2 – orná pôda o výmere 924 m
2
  

 EKN parcela č.392/1 – orná pôda o výmere 13.493 m
2
, vo vlastníctve: 

 
JUDr. Vladimír Urblík, rod.Urblík, nar.: 19.4.1970  
trvale bytom: 
Ul. Š. Moysesa  423/55 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
a to za podmienky zriadenia bezodplatného vecného bremena s právom prechodu a prejazdu cez 
časti  pozemkov v katastrálnom území Žiar nad Hronom /príjazdová komunikácia k zimnému štadiónu/ 
a to pozemok CKN parcela č.1671/90, ostatná plocha o výmere 13.723 m

2
 a CKN parcela č.1672/1, 

ostatná plocha o výmere 6.326 m
2
, zapísané na liste vlastníctva č.3508 v prospech Mesta Žiar nad 

Hronom na dobu neurčitú. 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 7.8.2009  uznesenie stráca platnosť. 
 
prítomní – 15 
za – 11  /Mgr. Antal, Mgr. Baláž, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, MUDr. Kukolík, Šeševičková, Ing. Vinarčík, Ing. 

Víťazková, MUDr. Voldánová, Mgr. Zaťko, Ing. Žurav/ 
proti – 1  /Ing. Baláž/ 
zdržali sa – 3  /PaedDr. Balážová, MUDr. Cígerová, Mgr. Kopčová/ 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 105/ 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 - 

Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov na 
realizáciu projektu „Uzatvorenie,  rekultivácia a monitorovací systém skládky odpadov Horné 
Opatovce“,  ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad 
Hronom 

b) spolufinancovanie projektu žiadateľom z vlastných zdrojov v hotovosti vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt, pričom výška celkových výdavkov na projekt je  162 230 889,70 
Sk a výška spolufinancovania projektu žiadateľom je  8 111 544,50 Sk 

c)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
 
prítomní – 17 
za – 17  /Mgr. Antal, Ing. Baláž, Mgr. Baláž, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. 

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

 
 
 
 


