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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Malá zasadačka na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 21.03.2022 – 15,00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

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

 
Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

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

 
2. Majetkovo – právne vzťahy  

2.1. Nájom majetku mesta /hnuteľný a nehnuteľný/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

1. Žiadateľ: Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.,  
SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 44 877 315  

2. Predmet žiadosti: 
 

Nájom majetku mesta ( nehnuteľného a hnuteľného ) z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v k.ú. Horné Opatovce a v k.ú. Vieska, na dobu určitú 

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: 
 

Hnuteľný a nehnuteľný majetok je špecifikovaný v návrhu uznesenia a prílohe č. 2 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

Zámer nájmu majetku bol realizovaný zverejnením – podpísaný primátorom v zastúpení 

4. Cena zaradenia  
    pozemku v účtov. 

-- 

5. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

70 000,- €/rok včetne DPH za celý predmet nájmu  

6. Geometrický  
    plán: 

--- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Žiadaný majetok mesta sa nachádza v k.ú. Horné Opatovce ( obec Žiar nad Hronom ) a v k.ú. 
Vieska ( k.ú. Ladomerská Vieska ), hnuteľný majetok je zariadenie na zhodnocovanie odpadu 
v k.ú. Vieska, a v k.ú. Horné Opatovce, súčasťou ktorého je triediaca linka na sklo, 
dotrieďovanicie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, zariadenie na 
energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia a fermentácia, triediaca linka na 
triedenie komunálneho odpadu a príslušenstvo hnuteľného a nehnuteľného majetku tvoriaci 
technologickú súčasť týchto zariadení 
Nehnuteľný majetok sú pozemky a stavby pre tieto zariadenia a túto činnosť. 

 

Žiadateľ bude predmetné zariadenia prevádzkovať a zabezpečovať nakladanie s odpadmi pre Mesto Žiar nad 

Hronom v súlade so Zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z.   

Doba trvania nájmu je určená v súlade s dohodnutou dobou trvania koncesnej zmluvy, t.j. do 15.09.2029. 
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Komisia odporúča schváliť MsZ nájom majetku mesta. 

Hlasovanie č. 11/2022 
 

Za 7 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Uznesenie č.11/2022 bolo prijaté. 

 
3.   Záver 

 
Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 
 
V Žiari nad Hronom, dňa: 21.03.2022 

 
 

 

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

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