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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Malá zasadačka na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 06.12.2021 – 15,00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Plnenie rozpočtu  
3. Majetkovo – právne vzťahy 
4. Záver 

 
Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

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

 
2.    IV. zmena rozpočtu 2021 
 

Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2021 sa predkladá v súlade s §14 zákona 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a rieši 

finančné krytie nasledujúcich rozpočtových výdavkov mesta: 

Bežné výdavky: 

 V podprograme Grantový systém – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 3.000,- EUR z dôvodu 

dotácie pre Farnosť Povýšenia Sv. Kríža. 

 V podprograme Rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 163.000,- 

Eur. Z toho 84.000,- Eur zvýšenie dotácie na prevádzku Futbalového štadióna a 79.000,- zvýšenie dotácie 

na prevádzku Zimného štadióna. 

 V podprograme Riadenie projektov a investičné akcie – zvýšenie rozpočtových výdavkov o sumu 44.000,- 

Eur -  dotácia na verejné obstarávanie súvisiace s rekonštrukciou mestskej krytej plavárne. 

 

3.    Majetkovo – právne vzťahy 
 
3.1. Materská škola – obnova vnútorných priestorov MŠ 
 

Mesto Žiar nad Hronom ako zriaďovateľ  Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom  
zrealizovalo projekt: „Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8, Elokované pracovisko 
A. Kmeťa č. 11, Žiar nad Hronom“ v celkovej výške 91.951,12 Eur. 

Projekt sa realizoval  za účelom vytvorenia dvoch tried, určených pre najvyššiu kategóriu škôlkarov – 
predškolákom, čím sa zvýšila kapacita škôlky pre predprimárne vzdelávanie. V záujme hospodárneho, účelného a 
efektívneho využívania nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom, majetkovoprávny odbor predkladá tento 
návrh na zverenie majetku do správy Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č. 11, 
Žiar nad Hronom, ktorej zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom. 

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v platnom znení, článok 
XIII., bod. 5 písmeno a)  a bod 10 rozhoduje o zverení nehnuteľného majetku do správy mestské zastupiteľstvo. 

 
 
Komisia doporučuje MsZ v Zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ZH schváliť 

zverenie majetku do správy MŠ. 
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Hlasovanie č. 51/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 51/2021 bolo prijaté. 

 

3.2. BSD 371 – predaj NP – bývalej výmenníkovej stanice 

1. Žiadateľ: Bytové spoločenstvo domu 371, Ul. A. Dubčeka 23/4, 965 01 Žiar nad Hronom – 
zastupujúce jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 

2. Predmet žiadosti: 
 

Predaj nebytového priestoru – bývalej výmenníkovej stanice nachádzajúcej sa v 

suteréne obytného domu, súp. č. 371, postaveného na KN-C parcele č. 438 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, na Ul. A. Dubčeka, vchod č. 23, zapísaného 
na LV 2628, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Stavba a parcela:  
 

 nebytový priestor v suteréne obytného domu súpisné číslo 371, číslo vchodu 23, 
nachádzajúci sa na Ul. A. Dubčeka  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   

 spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
súpisné číslo 371, postaveného na pozemku CKN parcele číslo 438, o veľkosti 
27772/74806-tin,   

 spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 438 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 326 m2, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 371 
postavený, o veľkosti 27772/74806-tin 

 

  

Komisia doporučuje schváliť predaj NP pre bytové spoločenstvo 371. 

Hlasovanie č. 52/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 52/2021 bolo prijaté. 

 

3.3. Ing. Štefan Kysel – odpustenie výšky nájmu v hodnote 651,98€. 

Ing. Štefan Kysel podal dňa 26.10.2021 žiadosť o odpustenie výšky nájmu za rok 2021 v sume 651,98 € 

z dôvodu nepriaznivej celospoločenskej pandemickej situácii COVID-19 a s tým spojený nepredvídaný pokles 

tržieb, ktorý má za následok zhoršenie platobnej disciplíny za rok 2021. 

Komisia neodporúča schváliť odpustenie nájmu pre Ing. Štefana Kysela. 

Hlasovanie č. 53/2021 

Za 0 

Proti 7 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 53/2021 nebolo prijaté. 

 

3.4. EŠMAX s.r.o. – odpustenie nájmu za roky 2019, 2020, 2021. 

Spoločnosť EŠMAX s.r.o. podala dňa 03.11.2021 žiadosť o odpustenie výšky nájmu za roky 2019, 2020, 

2021v hodnote 1 374,14 € z dôvodu, že predajný stánok nebol kvôli nepriaznivej celospoločenskej pandemickej 

situácii COVID-19 používaný a v januári roku 2021 bol predajný stánok z pozemku odstránený a zároveň bola 
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podaná  žiadosť o ukončenie nájmu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca po doručení písomnej výpovede, t.j. zmluva bude ukončená ku dňu 01.01.2022. 

Komisia neodporúča schváliť odpustenie nájmu pre spoločnosť EŠMAX s.r.o. 

Hlasovanie č. 54/2021 

Za 0 

Proti 6 

Zdržal sa 1 

Uznesenie č. 54/2021 nebolo prijaté. 

 

3.5. Dobiasová Ibolya - nájom pozemku  

1. Žiadateľ: Dobiasová Ibolya , Ul. A. Dubčeka 386/12, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

nájom pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

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 par. č. CKN 288/307 o výmere 169 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, LV 

1136 v  podiele 1/1 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

č. 108/2021 zo dňa 23.9.2021 

4. Cena zaradenia v  
    majetku mesta: 

--- 

5. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

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

6. Geometrický plán: --- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

pozemok je situovaný medzi sídliskom na Hviezdoslavovej ulici a garážami   na ul. 
Hutníkov 
  

 

Komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku pre - Dobiasová Ibolya. 

Hlasovanie č. 55/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 55/2021 bolo prijaté. 

 

3.6. Anton Gulaša – nájom pozemku 

1. Žiadateľ: Anton Gulaša , Ul. Hviezdoslavova 280/10, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

nájom pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

časť pozemku par. č. CKN 288/307 o výmere 300 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, LV 

1136 v  podiele 1/1 
 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

č. 105/2021 zo dňa 23.9.2021 

4. Cena zaradenia v  
    majetku mesta: 

--- 

5. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

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

6. Geometrický plán: --- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

pozemok je situovaný medzi sídliskom na Hviezdoslavovej ulici a garážami   na ul. 
Hutníkov 
  

 

Komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku pre - Anton Gulaša. 

Hlasovanie č. 56/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 56/2021 bolo prijaté. 

 

3.7. Ondrej Ilkuv – nájom pozemku 

1. Žiadateľ: Ondrej Ilkuv ,Ul.  A. Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

nájom pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

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 par. č. CKN 288/307 o výmere 160 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, LV 
1136 v podiele 1/1 
 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

č. 104/2021 zo dňa 23.9.2021 

4. Cena zaradenia v  
    majetku mesta: 

--- 

5. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

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

6. Geometrický plán: --- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

pozemok je situovaný medzi sídliskom na Hviezdoslavovej ulici a garážami   na ul. 
Hutníkov 
  

Komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku pre – Ondrej Ilkuv. 

Hlasovanie č. 57/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 57/2021 bolo prijaté. 
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3.8. Juraj Jáger – nájom pozemku 

1. Žiadateľ: Jáger Juraj , Ul. Hviezdoslavova 13/33, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

nájom pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

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 par. č. CKN 288/307 o výmere 267 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, LV 

1136 v  podiele 1/1 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

č. 106/2021 zo dňa 23.9.2021 

4. Cena zaradenia v  
    majetku mesta: 

--- 

5. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

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

6. Geometrický plán: --- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

pozemok je situovaný medzi sídliskom na Hviezdoslavovej ulici a garážami   na ul. 
Hutníkov 
  

 

Komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku pre – Juraj Jáger. 

Hlasovanie č. 58/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 58/2021 bolo prijaté. 

 

3.9. – Branislav Mlynár a manž. Anna – nájom pozemku 

1. Žiadateľ: Mgr. Branislav Mlynár a manželka Anna , Ul. Chrásteka 504/10, 965 01 Žiar nad 
Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

nájom pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

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 par. č. CKN 280/1 o výmere 330 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, LV 1136 
v  podiele 1/1 
 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

č. 107/2021 zo dňa 23.9.2021 

4. Cena zaradenia v  
    majetku mesta: 

--- 

5. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – 0,17€/m2/rok 
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6. Geometrický plán: --- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

pozemok je situovaný medzi sídliskom na Hviezdoslavovej ulici a garážami   na ul. 
Hutníkov 
  

 

Komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku pre – Mlynár Branislav. 

Hlasovanie č. 59/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 59 /2021 bolo prijaté. 

 

3.10. Ján Uličný – nájom pozemku 

1. Žiadateľ: Ján Uličný , Dukelských hrdinov 7/6, 965 01 Žiar nad Hronom 
 

2. Predmet žiadosti: 
 

nájom pozemku v katastrálnom území Žiar nad Hronom, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

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 par. č. CKN 288/307 o výmere 185 m2, časť pozemku par. č. CKN 280/1 
o výmere 380 m2, spolu 565 m2, v k.ú. Žiar nad Hronom, LV 1136 v podiele 1/1 
 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

č. 103/2021 zo dňa 23.9.2021 

4. Cena zaradenia v  
    majetku mesta: 

--- 

5. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

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

6. Geometrický plán: --- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

pozemok je situovaný medzi sídliskom na Hviezdoslavovej ulici a garážami   na ul. 
Hutníkov 
  

 

Komisia odporúča MsZ schváliť nájom pozemku pre – Ján Uličný. 

Hlasovanie č. 60/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 60/2021 bolo prijaté. 

 

3.11. Dobiasová Ibolya – predaj pozemku 

1. Žiadateľ: Ibolya Dobiasová, A.Dubčeka 386/12, 965 01 bytom Žiar nad Hronom 
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2. Predmet žiadosti: 
 

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

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: 
 

z par.č. CKN  288/307 – záhrada  o celkovej výmere 1720 m2 zapísaná na LV 1136 

pre k.ú. Žiar nad Hronom vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom v podiele 1/1, 
novovzniknutý pozemok par. č. CKN 288/315, záhrada o celkovej výmere 3 m2 podľa 

GP č. 35302551-86/2021  overený dňa 10.11.2021 pod číslom G1-515/2021 
 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

 Č. 110/2021 zo dňa 23.9.2021 

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

9,96 €/m2 
 

5. Cena stanovená na 
základe cenovej mapy 
mesta 

20 €/m2 (stanovenej na základe cenovej mapy mesta – II. zóna) 
 

6. Geometrický plán: _ 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemok na Ul. Hutníkov , nachádzajúci sa v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľky. Kúpou si chce rozšíriť prístupovú cestu k záhradke, ktorá je 
v súčasnosti na jednej strane široká cca 50 cm. 

 
Komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemku pre – Ibolya Dobiasová. 

Hlasovanie č. 61/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 61/2021 bolo prijaté. 

 

3.12. Graus Karol – predaj pozemku 

1. Žiadateľ: Graus Karol, trvale bytom F.Kráľa 873/48, Žarnovica 

2. Predmet žiadosti: 
 

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

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: 
 

nová CKN parcela č. 2034/92 – zastavaná plocha o výmere 52 m2, identifikovaná 

Geometrickým plánom č. 36636029-197/2021 overený dňa 20.10.2021 pod číslom G1 
– 445/2021 z par. č. EKN 536/1, ostatná plocha o celkovej výmere 1 7779 m2, 
zapísaná na LV 3327 v celosti vo vlastníctve Mesta 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

Č. 112/2021 zo dňa 23.9.2021 

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

4,98 €/m2  - pozemok EKN 
 

5. Cena stanovená na 
základe cenovej mapy 
mesta 

30 €/m2 (stanovenej na základe cenovej mapy mesta – I. zóna) 
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6. Geometrický plán: _ 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Novovytvorený pozemok je vstup pred bránou do dvora k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa nachádzajúci sa za múrom autobusového nástupišťa na ul. SNP 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemku pre – Karol Graus. 

Hlasovanie č. 62/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 62/2021 bolo prijaté. 

 

3.13. Hromádka Igor a manž. Miroslava – predaj pozemku 

1. Žiadateľ: Hromádka Igor a manželka Miroslava, Ul. Jesenského 74, 965 01 Žiar nad 
Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

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

osobitného zreteľa, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

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: 
 

pozemok par. č. CKN 1819/25, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 111 

m2, k.ú. Žiar nad Hronom, na LV 3327 v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom  

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

Č. 114/2021 zp dňa 23.9.2021 

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

9,96 €/m2 
 

5. Cena stanovená na 
základe cenovej mapy 
mesta 

20 €/m2  
 

6. Geometrický plán: _ 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemok je súčasťou oplotenia nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, ktoré 
nadobudli darom, bez vedomosti, že časť pozemkov v oplotení nie je vysporiadaná. 
Odkúpením si chcú vysporiadať nesúlad užívacieho stavu so stavom právnym. 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť predaj pozemku pre – Igor Hromádka. 

Hlasovanie č. 63/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 63/2021 bolo prijaté. 

 

3.14. Mesto ZH a Ing. Linder František – bezodplatná zámena pozemkov 

1. Žiadateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
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2. Predmet žiadosti: 
 

bezodplatná zámena pozemkov v katastrálnom území Šášovské Podhradie 

v celosti vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom – novovytvorený pozemok par. č. CKN 
852/1 o výmere 8975 m2 za pozemok v celosti v bezpodielovom  spoluvlastníctve 
manželov Ing. Linder František a Marta pozemok par. č. CKN 853 o výmere 8975 m2 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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: 
 

novovytvorený pozemok par. č. CKN 852/1, ostatná plocha o výmere 8975 m2 

odčlenený z pôvodnej par. č. CKN 852 podľa GP č. 51822326-78/22021 
za pozemok par. č. CKN 853, ostatná plocha o výmere 8975 m2 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

  Č. 109/2021 zo dňa 23.9.2021 

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

   

   2,65 €/m2  

5. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

Bezodplatná zámena 

6. Geometrický plán: č. 51822326 - 78/2021, vyhotoveným dňa 26.8.2021 vyhotoviteľom Radoslav Fodor, 
M.R.Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 31822326, overený Okresným 
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 6.9.2021 pod číslom G1-384/2021   

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Novovytvorený pozemok par. č. CKN 852/1 vo vlastníctve mesta a par. č. CKN 853 vo 
vlastníctve Linderovcov v k.ú. Šášovské Podhradie sú podľa UPD určené ako plochy 
pre rekreáciu, šport a zeleň a plochy rekreácie a voľného času 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť bezodplatnú zámenu pozemkov. 

Hlasovanie č. 64/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 64/2021 bolo prijaté. 

 

3.15. Mesto ZH a JUDr. Urblík Vladimír, Urblík Marek – bezodplatná zámena pozemkov 

1. Žiadateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

bezodplatná zámena pozemkov v katastrálnom území Žiar nad Hronom v celosti 

vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom o celkovej výmere 3582 m2 za 
pozemok podielovom spoluvlastníctve JUDr. Urblík Vladimír a Urblík Marek o výmere 
3567 m2 ( každý v ½ ) z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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: 
 

EKN 650, orná pôda o celkovej výmere 1331 m2, EKN 643/1, orná pôda o celkovej 
výmere 1440 m2, EKN 642/1, orná pôda o celkovej výmere 811 m2 

spolu 3582 m2 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom v 1/1  
CKN 2459, trvale trávny porast o celkovej výmere 3567 m2, vo vlastníctve JUDr. Urblík 

Vladimír a Urblík Marek, každý v spoluvlastníckom podiele ½ 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

  Č. 101/2021 zo dňa 23.9.2021 

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

   

   4,98 €/m2 
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5. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

Bezodplatná zámena 

6. Geometrický plán:  Bez GP 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

EKN 650, EKN 643/1, EKN 642/1 vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom  sú časťou 
trvalého trávnatého porastu za prevádzkou Centrálnej výroby jedál na ul. SNP, 
pozemok CKN 2459 je  časťou poľa za Lutilským potokom ( nad záhradkami ) 

 

Komisia odporúča MsZ schváliť bezodplatnú zámenu pozemkov. 

Hlasovanie č. 65/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 65/2021 bolo prijaté. 

 

3.16. Peter Vrták – zámena pozemkov s finančným dorovnaním v k.ú. Žiar nad Hronom 

1. Žiadateľ: Vrták Peter, Lovčica 293, 966 23 Lovčica - Trubín 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámena pozemkov s finančným dorovnaním v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom vo vlastníctve Vrtáka Petra o celkovej výmere 46 m2, za pozemky vo 

vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom o celkovej o výmere 79 m2, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

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. 44562578-054/2021: 
 - diel 1 o výmere 3 m2 ako časť par. č. CKN 1961/3, par. č. CKN 1184/15,   
   zast. plocha o výmere 22 m2  
a par. č. CKN 1184/5, zast. plocha o výmere 21 m2  ( LV 1443 ) 
výmena za : 
- par. č. CKN1961/4, zast. plocha o výmere 11 m2, par. č. CKN 1961/5, zast.  
  plocha o výmere 68 m2  

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

  č. 113/2021 zo dňa 23.9.2021    

4. Cena v akej sú  
    pozemky zaradené  
    do majetku mesta: 

   

   9,96 €/m2 

5. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

Všeobecná  hodnota  Predmetu  zámeny  bola  stanovená  Znaleckým posudkom č. 
26/2021 zo dňa 17.8.2021 znalcom Ing. Marcibál Milan, Nová 48, 966 22 Lutila, 
evidenčné číslo znalca 914127  
cena pozemkov žiadateľa :   1 339,52 € 
cena pozemkov Mesta ZH :  2 300,48 € 

6. Geometrický plán: Geometrický plán č. 44562578-054/2021, vyhotovený GEODESY SERVICE, s.r.o., 
Š.Moysesa  427/81, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 44562578 dňa 13.8.2021, úradne 
overený  dňa 31.8.2021 pod číslom G1-353/2021 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

novovytvorené pozemky : 

- diel 1 o výmere 3 m2 ako časť par. č. CKN 1961/3, par. č. CKN1184/15, zast. plocha 
o výmere 22 m2 a par. č. CKN1184/5, zast. plocha o výmere 21 m2 ( pod stavbou ) 
t.j. spolu 46 m2 z LV 1443 – v celosti vlastník Vrták Peter 
 

- par. č. CKN1961/4, zast. plocha o výmere 11 m2, par. č. CKN 1961/5, zast. plocha 
o výmere 68 m2, t.j. spolu 79 m2 z LV 1136 – v celosti vlastník Mesto Žiar nad 
Hronom 
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- Rozdiel z výmery 33 m2 v neprospech mesta podľa ceny stanovenej znaleckým 
posudkom uhradí žiadateľ Vrták Peter 
 

Riešené pozemky sú pod stavbou a bezprostrednom okolí soc. Zariadenia za 
autobusovým nástupišťom na ul. SNP. 

Komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov s finančným dorovnaním. 

Hlasovanie č. 66/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 66/2021 bolo prijaté. 

3.17. Roman Sládek – nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta ZH – prijatie daru 

1. Žiadateľ: Roman Sládek, Lučenská 51, Veľký Krtíš 
Ivan Angyal, Líščie Nivy 458/12, Bratislava 

2. Predmet žiadosti: 
 

nadobudnutie majetku  do vlastníctva mesta Žiar nad Hronom – prijatie daru 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom od spoluvlastníkov Roman Sládek v 4/6-

nách a Ivan Angyal v 2/6-nách 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

Prijatie daru v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom 3. časť, čl. 
VIII, odst. 1,  bod a.) 
Uznesenie MsZ 32/2015 – schválenie investičného zámeru pod podmienkou 
bezodplatného nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom  

2.2 Parcela  
      a výmera: 

pozemky par. č. CKN 1820/76 – 202 m2, CKN 1820/78 – 659 m2, CKN 1821/20 – 123 
m2, CKN 1963/1 – 242 m2, CKN 2041/7 – 51 m2, spolu 1277 m2. 

3. Cena v akej bude 
    pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

9,96 €/m2 
 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

- 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Na uvedených pozemkoch má byť v súlade s ÚPD mesta vybudovaná 
verejnoprospešná stavba - prístupová komunikácia, slúžiaca ako prístup do novej 
rozvojovej lokality bytovej výstavby č.8 s názvom „Lokalita RD  Jesenského ulica“. 

Komisia odporúča MsZ schváliť nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta ZH – prijatie daru. 

Hlasovanie č. 67/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 67/2021 bolo prijaté. 

Príchod p. poslanca Františka Páleníka na komisiu EaF , ďalšie hlasovania budú v počte 8 osôb. 

 

3.18. Ing. Igor Wallo – nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta ZH – prijatie daru 

1. Žiadateľ: Ing. Igor Wallo na základe Plnomocenstva za vlastníkov zapísaných na LV č. 321 
v k.ú. Žiar nad Hronom : Ing. Wallo Karol, CSc. ( spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku 
), Perlová Karolína ( v spoluvlastníckom podiele 1/9 k celku ), Wallo Tomáš ( 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku ), Holejšová Gabriela ( v spoluvlastníckom 
podiele 1/9 k celku ), Mgr. Musilová Daňhelová Kristýna ( v spoluvlastníckom 

podielel 1/9 k celku ) 

2. Predmet žiadosti: 
 

nadobudnutie majetku  do vlastníctva mesta Žiar nad Hronom – prijatie daru 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom od spoluvlastníkov : Ing. Wallo Karol, CSc. 
( spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku ), Perlová Karolína ( v spoluvlastníckom 
podiele 1/9 k celku ), Wallo Tomáš ( v spoluvlastníckom podiele 1/3 k celku ), 

mailto:maria.biesova@gmail.com


 
 

_________________________________________________________________________________ 
Komisia pre financie a ekonomiku pri MsZ v Žiari nad Hronom 
Predseda : Ing. Mária Biesová  
E-mail: maria.biesova@gmail.com 

t.č. +421 918 444 300 

  

12 

Holejšová Gabriela ( v spoluvlastníckom podiele 1/9 k celku ), Mgr. Musilová 
Daňhelová Kristýna ( v spoluvlastníckom podiele 1/9 k celku ) 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom 3. časť, čl. 
VIII, odst. 1,  bod a.) 
 

2.2 Parcela  
      a výmera: 

pozemky par. č. CKN 1820/98 – 39 m2, CKN 1820/96 – 27 m2, časť CKN 1821/94 – 
cca 50 m2 ( podľa rozšírenej vety A1 ), CKN 1820/90 – 276 m2 

3. Cena v akej bude 
    pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

9,96 €/m2 
 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

- 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Na uvedených pozemkoch môže byť v súlade s variantou rozšírená vetva A1 
vybudovaný chodník k ceste -  v súlade s ÚPD mesta verejnoprospešná stavba - 
prístupová komunikácia, slúžiaca ako prístup do novej rozvojovej lokality bytovej 
výstavby č.8 s názvom „Lokalita RD  Jesenského ulica“. 

 
Komisia neodporúča MsZ schváliť nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta ZH – prijatie daru. 

Hlasovanie č. 68/2021 

Za 0 

Proti 4 

Zdržal sa 4 

Uznesenie č. 68/2021 nebolo prijaté. 

 

3.19.  Viktor Adamko a manž. Blažena Adamková – zámer predaja pozemku 

1. Žiadateľ: Viktor Adamko a manželka Mgr. Blažena Adamková, Partizánska 111/65, Žiar nad 
Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

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

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: 

nová CKN parcela č. 1403/38 – zastavaná plocha o výmere 133 m2, identifikovaná 

Geometrickým plánom č. 34544011-103/2021 ( v stave pred overením ) odčlenená z 
pozemku par. č. EKN 689, orná pôda o celkovej výmere 6320 m2, zapísaná na LV 
3327 vo vlastníctve mesta v celosti 

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

4,98 €/m2 
 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

bez návrhu  

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Novovytvorený pozemok je súčasťou areálu poľnohospodárskeho družstva par. č. 
EKN 689, pri vstupne bráne, hraničiaci s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, 
na Partizánskej ulici. 

Komisia odporúča MsZ schváliť zámer predaja pozemku pre Adamko Viktor. 

Hlasovanie č. 69/2021 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 1 

Uznesenie č. 69/2021 bolo prijaté. 
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3.20. Bungyi Peter – zámer priameho predaja pozemkov 
 

1. Žiadateľ: p. Bungyi Peter, bytom Ul. M. Chrásteka 12, Žiar nad Hronom 
 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer priameho predaja pozemkov v k.ú. Žiar nad Hronom ( Žiadosť o odkúpenie 

pozemkov ) 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

  Novovytvorená par. č. CKN 1910/16 o výmere 68 m2  a novovytvorená par. č. CKN 
1911/100 o výmere 13 m2, spolu o výmere 81 m2, bližšie identifikované 

Geometrickým plánom č. 36636029-72/2020 ( v stave pred overením ) 

3. Cena v akej je  
    Pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

 9,96 €/m2 
---  

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

Podľa znaleckého posudku 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, na pravej 
strane Ul. SNP, pri autobazáre, oproti areálu spoločnosti General Trucking, a.s..  

  Požadované pozemky susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa zapísané na 
LV3941 v celosti  

  Účel: z dôvodu zabezpečenia bezproblémového prístupu na pozemok vo vlastníctve 
žiadateľa (CKN 1911/92), v súčasnej dobe žiadateľ nevlastní celú dĺžku prístupovej 
cesty (CKN 1911/94).  

 
Komisia neodporúča MsZ schváliť zámer priameho predaja pozemkov. 

Hlasovanie č. 70/2021 

Za 0 

Proti 8 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 70/2021 nebolo prijaté. 

 

3.21. Kohút Jaroslav - zámer predaja pozemku 
 

1. Žiadateľ: Kohút Jaroslav, Partizánska 133/121, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

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

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: 

nová CKN parcela č. 1383/3 – záhrada o výmere 21 m2 , nová CKN 1388/9, zastavaná 
plocha o výmere 35 m2, nová CKN 1388/11, zastavaná plocha o výmere 12 m2, 

identifikovaná Geometrickým plánom č. 51822326-82/2021 odčlenené z pozemkov 
par. č. EKN 790/1, a EKN 857/1, zapísané na LV 3327 vo vlastníctve mesta v celosti 

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

4,98 €/m2 
 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

1,-€/m2  
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5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Novovytvorené pozemky sú súčasťou oplotených pozemkov, ktoré žiadateľ užíva a 
priľahlého pozemku pod stavbou rodinného domu a nevysporiadanej stavby garáže vo 
vlastníctve žiadateľa na Partizánskej ulici – bezprostredne pri ceste vedúcej k družstvu 

 
Komisia neodporúča MsZ schváliť zámer priameho predaja pozemkov. 

Hlasovanie č. 71/2021 

Za 0 

Proti 8 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 71/2021 nebolo prijaté. 

 

3.22. Martin Kollár a manž. Jana Kollárová -  zámer priameho predaja pozmku 
 

1. Žiadateľ: Martin Kollár a man. Jana Kollárová, Šoltésovej 709/47, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer priameho predaja pozemku v k.ú. Žiar nad Hronom, obec žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

  novovytvorená CKN parc. č. 1146/202, zast. pl. o výmere 408 m2 bližšie 
identifikované Geometrickým plánom č. 35302551-96/2021 ( v stave pred overením 
). 

3. Cena v akej je  
    Pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

Podľa znaleckého posudku, ktorý si dá v prípade schválenia predaja vypracovať 
žiadateľ 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  Pozemok je ulička – skratka pomedzi domy, spájajúce ulice Záhradná a Šoltésovej 
na IBV, susediaca s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Stredom pozemku 
prechádza spevnený chodník, z oboch strán je trávnik. 

 
 

Komisia neodporúča MsZ schváliť zámer priameho predaja pozemku. 

Hlasovanie č. 72/2021 

Za 0 

Proti 8 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 72/2021 nebolo prijaté. 

 

3.23. Ondrík Pavol, Ondrík Pavel, Ondríková Zuzana – predaj pozemku pod garážou. 
 

1. Žiadateľ: Ondrík Pavol, Ondrík Pavel, Ondríková Zuzana, 
všetci trvale bytom M.R.Štefánika 451/10, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

predaj pozemku pod garážou v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov v k.ú. Žiar 

nad Hronom , Ondrík Pavol v podiele 3/8 k celku, Ondrík Pavel v podiele 5/16 k 
celku, Ondríková Zuzana v podiele 5/16 k celku 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom 

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

CKN č. 614/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 20 m2  
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3. Cena pozemku   
    v účt.: 

9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

žiadna 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  pozemok pod garážou v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, 
  v radovej zástavbe garáží na ul. Š. Moysesa  Žiari nad Hronom 

 
 Komisia odporúča MsZ schváliť predaja pozemku pod garážou. 

 
 
Hlasovanie č. 73/2021 

Za 8 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 73/2021 bolo prijaté. 

 

3.24. Ing. Miroslav Páleník – zámer priameho predaja pozemkov 
 

1. Žiadateľ: Ing. Miroslav Páleník, Horná Ždaňa 215, 966 04 Horná Ždaňa 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer priameho predaja pozemkov v k.ú. Žiar nad Hronom - žiadosť o odkúpenie 

pozemkov 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

  pozemky par. č. CKN 157/1, zastavaná plocha o celkovej výmere 87 m2 a pozemok 
par. č. CKN 157/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 541 m2, spolu 

628 m2 

3. Cena v akej je  
    Pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

 
9,96  €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

podľa doloženého znaleckého posudku č. 249/2021 zo dňa 2.11.2021 vypracovaný 
Ing. Marcibálovou Ľubicou vo výške 33,90,-€/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  Pozemky slúžia v súčasnosti ako parkovisko, nachádzajú na Svätokrížskom 
námestí v Žiari nad Hronom, pre predajňou „ Železiarstvo Páleník “ 

 

Komisia neodporúča MsZ schváliť zámer priameho predaja pozemku. 

Hlasovanie č. 74/2021 

Za 0 

Proti 4 

Zdržal sa 4 

Uznesenie č. 74/2021 nebolo prijaté. 

 

3.25. DOUBLE - TRADE, s.r.o.- zámer dlhodobého nájmu časti pozemku. 
 

1. Žiadateľ: DOUBLE - TRADE, s.r.o., so sídlom C.Majerníka 4672/9, 036 01 Martin, IČO: 
50309021 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku – zámer priameho nájmu časti pozemku,   

v k.ú. Žiar nad Hronom 
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2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

  Pozemok par. č. CKN 1804/4, , orná pôda o celkovej výmere 5524 m2 
( žiadaná časť o rozlohe cca 600-1000 m2 ) 

 

3. Cena v akej je  
    Pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

 
9,96  €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

Podľa znaleckého posudku 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, napravo od cesty ulicou 
SNP v časti pod benzínovou stanicou Slovnaft a K-systém, spol. s r.o.   

 
Komisia neodporúča MsZ schváliť zámer dlhodobého nájmu časti pozemku. 

Hlasovanie č. 75/2021 

Za 0 

Proti 8 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 75/2021 nebolo prijaté. 

 

3.26. Zmena Zásad hospodárenia  a  nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom  
 
V súvislosti s vysporiadaním užívacích vzťahov s užívateľmi pozemkov pod záhradkami formou 

nájomných zmlúv v  časti  pri  Lutilskom  potoku  na pozemkoch par. č. EKN 675/1, 856/1, 900, zapísané  na  LV  
3327  a par. č. CKN 2584 zapísaná na LV 4343 vo  vlastníctve  mesta  Žiar nad Hronom vznikla potreba zmien 
Zásad hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom  Mesta Žiar   nad   Hronom. 

 
Komisia odporúča MsZ schváliť zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom.  

Hlasovanie č. 75/2021 

Za 0 

Proti 8 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č. 75/2021 nebolo prijaté. 

 

3.27. Verejná  obchodná súťaž -  predaj nehn. majetku  a výstavba radových garáží. 
  

Dňa 27.9.2021 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, Obec Žiar nad Hronom, situované v časti garáže 

nad klziskom, medzi ulicami A. Dubčeka a Dukelských hrdinov, výlučne za účelom výstavby radových garáží 

v súlade so schválenými podmienkami obchodnej verejnej súťaž. 

Do stanoveného termínu súťaže bol prijatý 1 (slovom jeden) súťažný návrh obchodnej verejnej súťaže, pričom 

členovia komisie konštatovali, že predložený návrh splnil všetky náležitosti, ktoré boli uložené v súťažných 

podmienkach obchodnej verejnej súťaže určené vyhlasovateľom. Predložený návrh nebol zo súťaže vylúčený.  

Navrhovateľ ponúkol kúpnu cenu vo výške 20,- €/m2, pričom výška kúpnej ceny je zhodná s minimálnou 

navrhovanou cenou podľa podmienok OVS.  

Komisia poverená vyhodnotením obchodnej verejnej súťaže dňa 25.11.2021 o 12.00 hod. vyhodnotila ako 

úspešnú ponuku - ponuku uchádzača:   

CITY MARKET, spol. s r.o.,  
so sídlom : Ul. SNP 121, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO : 36 046 175 
v zastúpení : Ján Mádel , Župkov 239, 966 71 
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zapísaná v OR SR Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 6882/S 

  
Komisia zobrala na vedomie vyššie uvedené informácie týkajúce sa VOS. 
 

  
 
4.   Záver 

 
Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 
 
V Žiari nad Hronom, dňa: 06.12.2021 

 
 

 

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

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