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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Malá zasadačka na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 01.12.2022– 15,00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
3. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta 
4. Viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025 
5. VZN o miestnych daniach 
6. VZN o poplatkoch za KO 
7. VZN o podmienkach predaja na trhových miestach 
8. VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta 
9. Majetkovo - právne vzťahy 
10. Záver 

 
Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie pre financie a ekonomiku /ďalej len ,,komisia“/Ing. Mária 
Biesová. 

 
2. Informácia o plnení rozpočtu mesta.  

 
Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.09.2022 vychádza z údajov poskytnutých do Informačného systému 

samosprávy (RISSAM) v zmysle §12 ods.4 písmeno c) zákona 583/2004 Z.z. Zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Bežný rozpočet mesta Žiar nad Hronom bol za tretí kvartál roka 2022 prebytkový v celkovej 

výške 2.009.448 Eur.  Kapitálový rozpočet mesta bol schodkový vo výške -1.275.188 Eur. Sumár finančných 

operácii za tretí kvartál bol vo výške 1.816.484 Eur. 

Príjmy 

Celkové príjmy rozpočtu mestak 30.9.2022 boli v sume17.017.952 Eur, z toho príjmy bežného rozpočtu boli výške 

14.494.679 Eur, príjmy kapitálového rozpočtu boli vo výške 306.817 Eur a príjmové finančné operácie boli vo 

výške 2.216.456 Eur. 

Výdavky 

Celkové výdavky rozpočtu mesta za prvý kvartál boli v celkovej sume 14.467.208 Eur z toho: bežné výdavky boli 
na úrovni 12.485.231 Eur, kapitálové výdavky boli na úrovni 1.582.005 Eur, výdavkové finančné operácie boli na 
úrovni 399.972 Eur. 
 
Komisia EaF zobrala na vedomie informáciu o plnení rozpočtu mesta. 

 

3. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta 
 

Návrh  na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2022 sa predkladá na schválenie v súlade 

s §14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov a rieši finančné krytie týchto rozpočtových výdavkov mesta: 

Bežný rozpočet: 

• V podprograme Miestne komunikácie  - zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 5.000,- EUR – na 
opravu chodníkov a ciest. 
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• V podprograme Rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 
307.620,- EUR na dofinancovanie prevádzkových výdavkov na futbalovom štadióne v výške 115.000,- 
EUR a dofinancovanie prevádzkových výdavkov na zimnom štadióne vo výške 192.620,-EUR. 

• V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 
40.000,- EUR - na zabezpečenie verejného obstarávania pre rekonštrukciu mestskej krytej plavárne. 

• V programe Kultúra – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 13.200,- EUR na mzdové výdavky 
z dôvodu vyplatenia jednorazovej odmeny 500,- EUR zamestnancom v štátnej a verejnej správe 
a zabezpečenie adventného koncertu v Kostole Povýšenia Sv. Kríža. 

• V programe Komunikačné prostriedky – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 1.500,- EUR na 
zakúpenie umeleckého diela. 

• V programe Sociálna starostlivosť – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 15.500,- EUR na zvýšenie 
príspevku pre zariadenie ZPS Domov pri Kaštieli  - z dôvodu vyplatenia jednorazovej odmeny 500,- EUR 
zamestnancom v štátnej a verejnej správe. 

• V programe Školstvo - zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 151.000,- EUR na originálne 
kompetencie na mzdové prostriedky -  z dôvodu vyplatenia jednorazovej odmeny 500,- EUR 
zamestnancom v štátnej a verejnej správe. 

 

 Zvýšenie rozpočtových prostriedkov bude finančne kryté nasledujúcim spôsobom:                                                                                                                                                                         

• Zvýšením bežných príjmov v položke – Výnos dane poukázaný územnej samospráve o sumu 505.820,- 

EUR; v položke – Daň z majetku o sumu 22.500,- EUR , nedaňové príjmy – Príjem z reklamy 

v mestských novinách – 4.000,- EUR. 

• Presunom rozpočtových prostriedkov z podprogramu – Grantový systém v sume 1.500,-Eur. 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit V. zmenu rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie č. 51/2022 
 

Za 11 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 51/2022 bolo prijaté. 
 
 
4.  Návrh viacročného rozpočtu mesta.  
 
a) rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu, ktorý predstavuje sumu 19.847.630,- EUR, 

tak na strane celkových príjmov ako aj celkových výdavkov. 

b) použitie rezervného fondu mesta v roku 2023 na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov z finančných operácii 

v sume 950.000,- EUR. 

c) použitie fondu rozvoja bývania mesta v roku 2023 na finančné krytie kapitálových výdavkov v sume 188.000,- EUR 

d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 127 000,- EUR (slovom stodvadsaťsedem tisíc eur) pre prijímateľa: MŠK 

Žiar nad Hronom, spol. s r.o. IČO: 36618357,sídlo: A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie: zabezpečenie 

podpory činnosti športových klubov, pôsobiacich v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s.r.o. a to vo všetkých  kategóriách, na  

realizáciu a materiálno - technické a  organizačno-administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, 

telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť v roku 2023. 

e) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3.000,- EUR (slovom tritisíc eur) pre prijímateľa: Mestský športový klub 

Žiar nad Hronom, právna forma: občianske združenie, IČO: 42304997, sídlo: Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom 965 01, SR. 

Registrácia: Register občianskych združení, vedený MV SR. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti cyklistického klubu 

a to vo všetkých  kategóriách, na  realizáciu a materiálno - technické a  organizačno-administratívne zabezpečenie súťaží, 

na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť 

v roku 2023. 

f) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 69.500,- EUR (slovom šesťdesiatdeväťtisíc päťsto eur) pre prijímateľa: 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. IČO: 47239140, sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. 

Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti futbalového klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - 
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technické a organizačno-administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na 

dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť v roku 2023. 

g) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 140.000,- EUR (slovom stoštyridsaťtisíc eur) pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651 sídlo: A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. 

Účel dotácie: financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2023. 

h) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 331.000,- EUR (slovom tristotridsaťjedentisíc eur) pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., IČO: 31 609 651 sídlo: A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. 

Účel dotácie:  financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov zimného štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2023. 

i) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30.000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur)  pre prijímateľa: TECHNICKÉ 

SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31609651, sídlo: A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie: 

financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov mestskej športovej haly v Žiari nad Hronom v roku 2023. 

j) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30.000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur)  pre prijímateľa: TECHNICKÉ 

SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31609651, sídlo: A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie:  

financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov na mestskom plážovom kúpalisku v roku 2023. 

k) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 150.000,- EUR (slovom stopäťdesiattisíc eur)  pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31609651, sídlo: A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. 

Účel dotácie:  financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov na mestskej krytej plavární v roku 2023. 

l) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 900.000,- EUR (slovom deväťstotisíc eur)  pre prijímateľa: TECHNICKÉ 

SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31609651, sídlo: A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie:  

financovanie rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v roku 2023. 

m) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 180.000,- EUR (slovom stoosemdesiattisíc eur) pre prijímateľa: Domov 

pri Kaštieli n.o., IČO: 52540651, sídlo: SNP 1247/16A, Žiar nad Hronom, SR. Účel dotácie: financovanie mzdových 

a prevádzkových výdavkov zariadenia sociálnych služieb - Domov pri Kaštieli n.o. v roku 2023. 

n) dotácia z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 35.000,- EUR (slovom tridsaťpäťtisíc eur) pre prijímateľa: SPORT 

TREND s.r.o, IČO 44 502 800, SNP 15/33, Žiar nad Hronom 96501. Účel dotácie: Dotácia na podporu činnosti mládežníckeho 

hokejového klubu, na mzdové náklady, na materiálno- technické a prevádzkové náklady v roku 2023. 

o) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 22.000,- EUR (slovom dvadsaťdvatisíc eur) pre prijímateľa: FK 

POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. IČO: 47239140, sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. 

Účel dotácie: zabezpečenie 3. splátky finančných prostriedkov v roku 2023 na výmenu umelého trávnika na pomocnom ihrisku 

pri futbalovom štadióne, ktorá bola realizovaná v roku 2020. 

Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  návrh viacročného rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie č. 52/2022 
 

Za 11 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 52/2022 bolo prijaté. 

 

5. VZN o miestnych daniach 
 
Miestne dane v súčasnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych 
daniach“), ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2004. Zákon o miestnych daniach bol novelizovaný naposledy 
zákonom č. 335/2022 Z. z..   

Podľa § 98 zákona o miestnych daniach správca dane môže všeobecne záväzným  nariadením zaviesť a zrušiť, 

určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie a určiť oslobodenia alebo zníženia dane len 

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

V rámci schvaľovania VZN o miestnych daniach prebehla a rozprava a návrh Mgr. Hajdoniovej do budúcna 

pouvažovať o zvýšení poplatku za psa , resp. zníženie počtu psov v bytoch. 
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Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  VZN o miestnych daniach. 
 
Hlasovanie č. 53/2022 
 

Za 11 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 53/2022 bolo prijaté. 
 
 
6. VZN o poplatku za komunálne odpady. 
 

Súčasná platná výška sadzby 0,030 € za 1 l/ZKO ako aj 0,02 €/kg DSO bola ustanovená uznesením č. 122/2020 vo 

VZN č. 10/2020 o poplatku za KO a DSO na území mesta Žiar nad Hronom zo dňa 10.12.2020.  

V zmysle §78 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku sadzba poplatku v súlade 

s novelu zákona č. 335/2022Z.z. od 1.11.2022 : 

§78 ods.(1) 

Obec určí sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného 

odpadu 

c)za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo 

dm3 komunálnych odpadov, ak v obci bol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

d)za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden 

kilogram drobných stavebných odpadov.“. 

Mesto Žiar nad Hronom na základe vyššie uvedených skutočností vypracovalo v súlade s §78 ods. 4 zákona 

o miestnych daniach a miestnom poplatku a §81 ods. 10 zákona o odpadoch  prepočet výšky predpokladaných priemerných 

nákladov na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pre potreby výpočtu sadzby 

miestneho poplatku za komunálne  a drobné stavebné odpady. A to vychádzajúc z predpisu miestneho poplatku na rok 2022 

ako aj z údajov koncesionára o navýšení nákladov na zabezpečenie činností v zmysle koncesnej zmluvy v roku 2022. Predpis 

miestneho poplatku za rok 2022 predstavuje k 30.9. 2022 sumu 874 754 Eur, ktorý korešponduje s vynaloženými nákladmi 

mesta na odpadové hospodárstvo hradené koncesionárovi za daný kalendárny rok.  Deklarované náklady koncesionára v roku 

2022 oproti roku 2021 vzrástli o 25,7%. K 30.9.2022 bolo pôvodcami odpadov (poplatníci) ohlásených 29,16 mil. litrov odpadu. 

Vychádzajúc z nákladov mesta 874 754 Eur v roku 2022, pri predpokladanom náraste priemerných nákladov koncesionára 

(25,7%) by náklady mesta v roku 2023 vzrástli na úroveň 1 099 566 Eur, čo by predstavovalo nárast sadzby na výšku 0,0378 

eur/liter ZKO. Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že koncesionárom navrhovaná výška sadzby poplatku 0,036 eur/liter ZKO je 

v opodstatnenej výške. Výška poplatku je v zákonom stanovenom rozmedzí, ktorý umožňuje výšku sadzby až do 0,2 eur/liter. 

Súčasne koncesionár žiada o navýšenie poplatku za drobné stavebné odpady z 0,02 €/kg na 0,06 €/kg. Tento poplatok hradí 

pôvodca odpadov len v prípade vyprodukovaných drobných stavebných odpadov, a to samostatne mimo hlavný miestny 

poplatok.  

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  VZN o poplatku za komunálne odpady. 
 
Hlasovanie č. 54/2022 
 

Za 11 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 54/2022 bolo prijaté. 
 
 
7. VZN o podmienkach predaja na trhových miestach. 
 

Na základe zákona č. 101/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony, došlo od 01.júla 2014 k rozsiahlej novelizácií vyššie cit. zákona č. 178/1998 Z. z.  
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V § 3  Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

 v bode 4. Mesto Žiar nad Hronom usporadúva nasledovné druhy trhov a jarmokov sa dopĺňa: 

 bod c) iné podujatia schválené mestom Žiar nad Hronom 

Pri udeľovaní povolení na zriadenie trhového miesta a pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb sa 
uvedené zavádza z dôvodu rozšírenia akcií a podujatí, ktoré organizuje mesto Žiar nad Hronom. 

V § 3  Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

 v bode 6. Na trhovom mieste určenom pre trhovisko a ambulantný predaj sú trhové dni, predajný 

a prevádzkový čas  v písm. a) trhové miesto, verejné priestranstvo  určené na ambulantný predaj sa nachádza na 
je vložená nakoniec textu odrážka:   lokality uvedené v povolení  

Uvedené sa zavádza z dôvodu rozšírenia lokalít uvedených v povolení pri trhových miestach a verejných 
priestranstiev určených na ambulantný predaj. V pôvodnom znení sú vo Všeobecne záväznom nariadení určené 
konkrétne názvy ulíc v meste. Touto zmenou sa môže pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb rozšíriť miesto 
príp. lokalita, ktoré budú uvedené v povolení.  

V § 6 Zákaz predaja niektorých výrobkov v bode 1. Na trhových miestach je zakázané predávať sa dopĺňa 

písmeno m)  v znení: zakazuje sa politická agitácia a/alebo reklama, propagácia politických strán hnutí alebo 
kandidátov na verejné funkcie, organizovanie petícií a hromadných podujatí. 

Tento text bol vložený z dôvodu upresniť zákazy počas predaja na trhových miestach a to konkrétne 
akákoľvek propagácia a reklama politických strán, alebo hnutí, prípadne jednotlivých kandidátov, tiež zákaz 
organizovať petície či hromadné podujatia.  

Cieľom doplnenia jednotlivých ustanovení je zjednotenie a sprehľadnenie úpravy týkajúcej sa 
usporiadavania príležitostných podujatí, jarmokov, trhov, ambulantného predaja a vytvoriť jednotný mechanizmus 
a organizáciu čo možno najväčšieho počtu podujatí povolených na území mesta Žiar nad Hronom.  

 

Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  VZN o podmienkach predaja na trhových miestach 
 
Hlasovanie č. 55/2022 
 

Za 11 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 55/2022 bolo prijaté. 
 
 
 
8. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 

 
Navrhované znenie VZN ohľadne dotácií zjednocuje systém doterajšej úpravy a prináša so sebou zmeny spojené s 

podielom spolufinancovania, termíny podávania žiadostí a ich zúčtovania. Cieľom je dosiahnuť transparentný spôsob 
prideľovania podľa jednotlivých druhov dotácií oprávneným subjektom počas rozpočtového roka. Súčasná úprava je taktiež 
predmetom jediného VZN, kedy sa doterajšie podmienky a roztrieštenosť nahrádza v úplnom znení. 

Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie č. 56/2022 
 

Za 11 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 56/2022 bolo prijaté. 
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Bc. František Páleník sa ospravedlnil  a odišiel z pracovných dôvodov zo zasadnutia komisie EaF. 
 
 
9. Majetkovo - právne vzťahy. 
 

a/ Slovenský červený kríž - odpustenie nájomného  
 

1. Žiadateľ: Slovenský červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom, SNP 94, 965 01 Žiar nad 

Hronom, IČO: 00 416 151 

2. Predmet žiadosti: 

 

Odpustenie nájomnéhoz titulu uzatvorenej zmluvy o nájme c. č. 373/2016 zo dňa 

08.07.2016– garáž č. 9 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

4. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Žiadateľ užíva nebytový priestor za účelom parkovania motorového vozidla a na 

skladové účely. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie a na podporu zabezpečenia 

činnosti Slovenského červeného kríža na území mesta Žiar nad Hronom, požiadal 

žiadateľ o odpustenie nájomného za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

Jedná sa o odpustenie pohľadávky vo výške nájomného za obdobie 12-tich mesiacov 

t.j.555 EUR (mesačný nájom vo výške 46,25 EUR) v zmysle Čl. XXII bod 3 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom.(Ak ďalej nie je 

uvedené inak, na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti dlžníka môže mestské 

zastupiteľstvo rozhodnúť o odpustení istiny pohľadávky, a to z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa.) 

 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  SČK žiadosť o odpustenie nájomného. 
 
Hlasovanie č. 56/2022 
 

Za 0 

Proti 7 

Zdržal sa 3 

 
Uznesenie č. 56/2022 nebolo prijaté. 
 
b/ Verejno - obchodná súťaž - Dom smútku 
 

Dňa 26.9.2022 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavby, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, Obec Žiar nad Hronom (situované na Ul. A. 
Dubčeka pri cintoríne), evidované na LV 1136. 
  
Víťaz obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavby, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, Obec Žiar nad Hronom (situované na Ul. 
A. Dubčeka pri cintoríne), evidované na LV 1136, v súlade so schválenými podmienkami obchodnej 
verejnej súťaže a v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s použitím § 281 až 288 
Obchodného zákonníka.  
ktorým je:  
GRREI, s.r.o.,  
so sídlom : Sládkovičova 16/59, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO : 36 625 906  
v zastúpení : Dušan Reiter, konateľ  
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Komisia EaF zobrala na vedomie výsledky VOS.  
 

c/ Pivarči Jaroslav - bezodplatná zámena pozemkov 
 

1. Žiadateľ: Pivarči Jaroslav, M.Chrásteka 506/3, Žiar nad Hronom 
Pivarči Ivan, A.Dubčeka 385/6, Žiar nad Hronom 
Pivarči Štefan, Bernolákova 5596, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

bezodplatná zámena pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom,vo vlastníctve Pivarči Jaroslav, Pivarči Ivan, Pivarči Štefan, 
každý v spoluvlastníckom podiely 1/3 k celku, o celkovej výmere 95 m2, za pozemky 
vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom o celkovej o výmere 155 m2, 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

Podľa GP č. 44562578-028/2022: 
z LV 3327 : 
 -diel 1 o výmere 132 m2 ako par. č. CKN 1819/52  
 - diel 2 o výmere   23 m2 ako par. č. CKN 1819/53  
výmena za pozemok z LV 422: 
- novovytvorený pozemok par. č. CKN 727/3, zastavaná plocha o výmere 95  m2  

3. Prijaté uznesenie  
MsZ: 

  Č. 98/2022 zo dňa 22.9.2022 

4. Cena v akej je  
    pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

CKN -- 9,96 €/m2 
  EKN – 4,98 €/m2 

5. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

Bezodplatná zámena 

6. Geometrický plán: č. 44562578-028/2022, vyhotoveným dňa 7.6.2022vyhotoviteľom GEODESY 
SERVICE, s.r.o., Š.Moysesa 4227/81, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 44562578, 
overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 21.10.2022 pod 
číslom G1-518/2022  

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Zámenou dôjde k zosúladeniu užívacieho – skutkového stavu so stavom vlastníckym  
Nehnuteľnosti sú v časti IBV na ul. Jesenského – posledná rada  domov 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  bezodplatnú zámenu pozemkov. 
 
Hlasovanie č. 57/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 57/2022 bolo prijaté. 
 
d/ Ing. Ihradský Vladimír - priamy predaj pozemkov 
 

1. Žiadateľ: Ing. Ihradský Vladimír, Hurbanova 557/1, Žiar nad Hronom  
Rajnohová Jarmila, Ul. Hurbanova 557/1, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

priamy predaj pozemkuv katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar 
nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. c), § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

novovytvorený pozemok par. č. CKN 1481/9 , zastavaná plocha o výmere 252 
m2,vytvorený z pôvodného pozemku par. č. EKN 856/1 vodná  plocha o celkovej 
výmere 66 669 m2, zapísaný na LV 3327, v celosti vo vlastníctve mesta, pre 
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každého žiadateľa v ½ k celku do podielového spoluvlastníctva 

3. Prijaté uznesenie  
MsZ: 

č. 100/2022 zo dňa 22.9.2022 

4. Cena v akej je  
    pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

4.98 €/m2 

5. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

Pozemok bol ocenený Znaleckým posudkom č. 330/2022 zo dňa 16.10.2022, 

vyhotoveným znalcom Ing. Ľudmila Beczániová, evidenčné číslo znalca 910178, 

vo výške 1 630,- € ( 252 m2 ), t.j. 6,47 €/m2.  

Kúpna cena pozemku bola určená vo výške 20,-€/m2 v zmysle cenovej mapy 

mesta – II. zóna v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Žiar nad Hronom, t.j. 5 040,-€/m2. 

6. Geometrický plán: Geometrický plán č. 51822326-108/2022, overený Okresným úradom  Žiar nad 
Hronom, katastrálny odbor dňa 10.10.2022 pod číslom G1 482/2022. 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Novovytvorený pozemok je situovaný pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve 
žiadateľov ( pozemky a stavba  potravín zapísané na LV 1129 v podielovom 
spoluvlastníctve, každý v ½ k celku  ), účelom kúpy je prevádzkovanie letnej 
terasy s občerstvením 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  priamy predaj pozemkov. 
 
Hlasovanie č. 58/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 58/2022 bolo prijaté. 
 
e/ Sládeček Peter - predaj pozmeku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

1. Žiadateľ: Sládeček Peter ml., Jesenského 840/23, Žiar nad Hronom 
Sládeček Samuel,   Jesenského 840/23, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,v katastrálnom území Žiar 
nad Hronom  

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
Uznesenie MsZ č. 101/2022 zo dňa 22.9.2022 

2.2 Parcela  
      a výmera: 

novovytvorený pozemok par. č. CKN 1971/8, zastavaná plocha o výmere 106 m2,  
identifikovaný Geometrickým plánom č. 44562578-036/2022, overený dňa 26.7.2022 
pod číslo, G1 – 350/2022 ,  z pôvodného pozemku par. č. EKN 877/1, ostatná plocha 
o celkovej výmere 3 9890 m2, zapísaná na LV 3327 v celosti vo vlastníctve mesta , 
pre každého žiadateľa v ½ k celku 

3. Cena pozemku    
    v účt. : 

4,98 €/m2  - pozemok EKN 

 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

bez návrhu  

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

novovytvorený pozemok je jediný možný vstup do domu č.s.44 na par. č. CKN 
1634/3 a k pozemkom v podielovom vlastníctve žiadateľov ( každý v ½ k celku ) na 
ul. SNP v starom Žiari, zapísané na LV 1001 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  predaj pozemku. 
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Hlasovanie č. 59/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 59/2022 bolo prijaté. 
 
f/ Ing. Martinová Andrea - zámer predaja pozemku. 

1. Žiadateľ: Ing. Martinová Andrea, Ul. Vansovej 533/3, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľav katastrálnom 
území Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
 

2.2 Parcela  
      a výmera: 

novovytvorený pozemok par. č. CKN 1918/9, zastavaná plocha o výmere 550 m2, 
určený podľa GP č. 51822326-138/2022, overený dňa 16.11.2022 pod číslom G1 : 
564/2022,  z pôvodného pozemku par. č. EKN 877/1, ostatná plocha o celkovej výmere 
3 9890 m2,  k.ú. Žiar nad Hronom, zapísané v celosti na LV 3327 vo vlastníctve Mesta 
Žiar nad Hronom 

3. Cena pozemku    
    v účt. : 

9,96 €/m2  - pozemok CKN 

 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

Žiadateľ   navrhuje cenu 42,-€/m2 
Podľa znaleckého posudku č. 352/2022 zo dňa 28.8.2022 vyhotovený znalcom Ing. 
Sviržovským  Štefanom, ev.č. znalca 913271 , predložený žiadateľom, je cena 34,36 
€/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemok sa nachádza okolo a medzi stavbami ( stavba cukrárne 
a bezbariérová prístupová rampa ) vo vlastníctve žiadateľa, ktoré ma zapísané 
na LV 3902 v celosti , k.ú. Žiar nad Hronom 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  zámer predaj pozemku. 
 
Hlasovanie č. 60/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 60/2022 bolo prijaté. 
 
g/ Obchodné domy PRIOR STRED - zámer predaja pozemkov. 
 

1. Žiadateľ: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Námestie SNP 2497, 960 01 Zvolen 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer predaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa v katastrálnom území Žiar 
nad Hronom, 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

pozemok par. č. CKN 1813/6, ostatná plocha o celkovej výmere 890 m2,  
z pozemku par. č. CKN 1813/4, ostatná plocha o celkovej výmere 3611 m2 
novovytvorený pozemok par. č. CKN 1813/81, ostatná plocha o výmere 346 m2, určená 
podľa GP č.51822326-97 /2022, overený dňa 28.07.2022, pod č. G1 – 357/2022, v k.ú. 
Žiar nad Hronom, zapísané v celosti na LV 1136 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom 
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3. Cena v akej je  
    pozemok  
    zaradený  
    do majetku   
    mesta: 

9,96 €/m2 

 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

Podľa znaleckého posudku č. 213/2022 zo dňa 16.8.2022 vyhotovený znalcom Ing. 
Ľubicou Marcibálovou, predložený žiadateľom 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

pozemky sú bezprostredne susediace s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa – 
vedľa budovy PRIOR a pri parkovisku a cestičke z parkoviska ( evidované na LV 1348 ) 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  zámer predaj pozemkov. 
 
Hlasovanie č. 61/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 61/2022 bolo prijaté. 
 
h/ Verejná obchodná súťaž - zámer predaja nehnuteľnosti 250 ročnej stavby park Š. Moysesa. 
 
Mesto Žiar nad Hronom je výlučným vlastníkom  nehnuteľností -  250 ročnej stavby ( postavená cca v roku 1772 ) 
a okolitých pozemkov v parku Š. Moysesa v k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom. 
 
 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  zámer predaja nehnuteľnosti 250 ročnej stavby. 
 
Hlasovanie č. 62/2022 
 

Za 9 

Proti 0 

Zdržal sa 1 

 
Uznesenie č. 62/2022 bolo prijaté. 
 
i/ Beňuška Peter - zámer nájmu pozemku - osobitný zreteľ. 
 

1. Žiadateľ: Beňuška Peter, Ul. Hviezdoslavova 36/37, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľav katastrálnom území 

Žiar nad Hronom,  

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

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

predpisov 

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

časť pozemku z par. č. CKN 287/10 o výmere 376 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, 

evidovaná na LV 1136 v podiele 1/1 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom 

 

3. Cena zaradenia v 

majetku mesta: 
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4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

0,17 €/m2/rok, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

pozemok je situovaný na ul. Hutníkov za stavbami rodinných domov v časti Kortina 

 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  zámer nájmu pozemku. 
 
Hlasovanie č. 63/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 63/2022 bolo prijaté. 
 
j/ Ing. Radzová Alena + zámer nájmu pozemku 
 

1. Žiadateľ: Ing. Radzová Alena, Ul. A.Štefanku 5/14, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľav katastrálnom území 

Žiar nad Hronom,  

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

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

predpisov 

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

časť pozemku z par. č. CKN 287/10 o výmere 300 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, 

evidovaná na LV 1136 v  podiele 1/1 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom 

 

3. Cena zaradenia v 

majetku mesta: 

 

4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

0,17 €/m2/rok, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

pozemok je situovaný na ul. Hutníkov za stavbami rodinných domov v časti Kortina 

 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  zámer nájmu pozemku. 
 
Hlasovanie č. 64/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 64/2022 bolo prijaté. 
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k/ Petro Ján - predaj pozemku pod garážou 
 

1. Žiadateľ: Petro Ján, Ul. A.Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

predaj pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   ( jednoduchý predaj ) 

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

Pozemok par. č. CKN 324/8, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17 
m2 

 

3. Cena pozemku   
    v účt.: 

9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

20,-€/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  pozemok pod garážou č. súpisné 2422 na pozemku par. č. CKN 324/8sa 
  nachádza  v  radovej   výstavbe  garáží  na  ul. Dukelských hrdinov – pri 
  Planetáriu v k.ú. Žiar nad Hronom, zapísaná na LV 4615 v celosti vo  
  vlastníctve žiadateľa 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  predaj pozemku pod garážou. 
 
Hlasovanie č. 65/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 65/2022 bolo prijaté. 
 

l/ Kicková Magdaléna - zámer predaja pozemku. 

1. Žiadateľ: Kicková Magdaléna, Pod Donátom 1375/6, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 

 

zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľav katastrálnom 
území Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   

    východiská:  

§ 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

 

2.2 Parcela  

      a výmera: 

pozemok par. č. CKN 1630/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 495 m2, 
zapísaná na LV 1136 v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom 

3. Cena pozemku    

    v účt. : 

9,96 €/m2 - pozemok CKN 

 

4. Návrh ceny zo  

    strany žiadateľa: 

20,-€/m2  
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5. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

pozemok je v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – stavby č.s. 45 – objekt pre 
obchod a služby vo vlastníctve žiadateľa na ul. SNP ( zapísané na LV 1143 ), kúpou 
pozemku par. č. CKN 1630/1 vlastník stavby č.s. 45 získa možnosť údržby svojej 
nehnuteľnosti, prístupu k nej  a parkovacie miesta 

 
Komisia EaF doporučuje MsZ neschválit  zámer predaja pozemku, nakoľko už bola na tieto pozemky schválená 
VOS. 
 
Hlasovanie č. 66/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 66/2022 nebolo prijaté. 
 
 

m/ Mesto Žiar nad Hronom - kúpa spoluvlastníckych podielov k pozemku pod cintorínom. 

 

1. Žiadateľ: Mesto Žiar nad Hronom   

2. Predmet žiadosti: 

 

kúpaspoluvlastníckych podielovk pozemku pod cintorínom v katastrálnom území 

Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta   

2.2 Parcela  

      a výmera: 

 

pozemok par. č. EKN 353/1, orná pôda o celkovej výmere 6347 m2, zapísaná na LV 

1615 v katastrálnom území Žiar nad Hronom : 

- spoluvlastnícky podiel 12/48 ( ¼ ) od spoluvlastníčky Šípošovej Terézie, výmera 

prislúchajúca podielu - 1587 m2 z celku 

- spoluvlastnícky podiel 1/6 od spoluvlastníka Ing. Gregora Františka, 

výmera prislúchajúca podielu - 1058 m2 z celku 

 

3. Prijaté uznesenie  

MsZ: 

 

4. Cena zar. ozem. 

    do majetku mesta 

--- 

5. Návrh ceny zo  

    strany mesta: 

s predávajúcimi dohodnutá cena podľa znaleckého posudku č. 1/2022 zo dňa 

10.1.2022 vypracovaný znalcom Ing. Ľubica Marcibálová – vo výške 8,85 €/m2 

6. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta, pod cintorínom, domom smútku a pod 

parkoviskom vedľa cintorína. 

Výkup podielov bude slúžiť k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov cintorína. 
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Mgr. Gabriela Hajdoniová mala pripomienku s  požiadavkou na opravu výtlkov v areáli cintorína pred Domom 
smútku. 
 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  kúpu spoluvlastníckych podielov k pozemku. 
 
Hlasovanie č. 67/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 67/2022 bolo prijaté. 
 
 
n/ Lijo, s.r.o. - odpustenie nájomného  
 

1. Žiadateľ: Lijo, s.r.o., Hronská Dúbrava 51, 96611 Trnavá Hora, IČO: 51 026 198 

2. Predmet žiadosti: 

 

Odpustenie nájomného z titulu uzatvorenej zmluvy o nájme č. 240/2022 zo dňa 

23.05.2022 na dobu určitú  od 16.5.2022 do 15.5.2032– priestory reštaurácie 

2.1 Legislatívne   

      východiská:  

Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

4. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

Žiadateľ užíva nebytové priestory za účelomprevádzkovania stravovacieho zariadenia. 

Z dôvodu nutných rekonštrukcií prenajatého priestoru a nemožnosti využívať prenajaté 

priestory na určenú zárobkovú činnosť, požiadal žiadateľ o odpustenie nájomného za 

obdobie od 16.5.2022 do 31.08.2022. 

Jedná sa o odpustenie pohľadávky vo výške nájomného za obdobie 2,5 mesiacov 

t.j.2.444,38 EUR (mesačný nájom vo výške 977,75 EUR) v zmysle Čl. XXII bod 3 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom.(Ak ďalej nie je 

uvedené inak, na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti dlžníka môže mestské 

zastupiteľstvo rozhodnúť o odpustení istiny pohľadávky, a to z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa.) 

 

  
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  odpustenie nájomného. 
Hlasovanie č. 68/2022 
 

Za 9 

Proti 0 

Zdržal sa 1 

 
Uznesenie č. 68/2022 bolo prijaté. 
 
 
o/ AUTO GROUP LOGISTIC - podnájom časti NP na krytej plavárni. 
 

1. Žiadateľ: AUTO GROUP LOGISTIC, s.r.o., Ladomerská Vieska 123,  965 01 Ladomerská Vieska 

2. Predmet žiadosti: 

 

Podnájom časti nebytových priestorov v stavbe krytej plavárne so súp. č. 508 na UL. M. 

Chrásteka v Žiari nad Hronom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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2.1 Legislatívne   

      východiská:  

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

predpisov 

2.2 Stavba a parcela:  

 

Stavba – krytá plaváreň so súpisným číslom 508, postavená na pozemkoch CKN 

parcela č. 531/11 a CKN parcela č. 531/13, nachádzajúcu sa na Ul. M. Chrásteka  

v Žiari nad Hronom 

 

3. Iné doplňujúce  

    Informácie: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 45,  965 58 Žiar nad 

Hronom uzatvorili Nájomnú zmluvu cent. č. 160/2021 zo dňa 30.3.2021 na 

prenájom Krytej plavárne na dobu určitú od 1.4.2021 do 31.12.2036. Nájomca  je 

oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť  do podnájmu so  súhlasom 

prenajímateľa. Bez súhlasu prenajímateľa nesmie umožniť ich užívanie alebo 

prevádzkovanie inej osobe na základe zmluvy o združení, prípadne inej zmluvy o 

spoločnom podnikaní. 

Uzatvorením tejto nájomnej zmluvy sa v plnom rozsahu zrušila pôvodná nájomná 

zmluva č. 1454/UK/2004. Zrušením pôvodnej nájomnej zmluvy zaniká aj Zmluva 

o podnájme so spoločnosťou PEGOS GM s.r.o., a to na základe ustanovenia v čl. 

VI., bod 3 tejto zmluvy.    

 
Komisia EaF doporučuje MsZ schválit  podnájom častí NP na plavárni. 
Hlasovanie č. 69/2022 
 

Za 10 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 69/2022 bolo prijaté. 
 
 
p/ Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ. 
 
NKÚ vypacovala správu s výsledkami a odporúčaniami pre mesto Žiar nad Hronom. Výsledky kontroly 
súpriaznivé. 
 
Komisia EaF zobrala na vedomie výsledky a odporúčania NKÚ. 
 
10. Záver 

 
Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 
 
V Žiari nad Hronom, dňa: 01.12.2022 

 
 

 

         ------------------------------                                                                       --------------------------------- 

Ing. Marcela Kretová -  tajomníčka                                                       Ing. Mária Biesová - predseda 
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