
Zasadnutie MsR 08/2006 

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady 
v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadačka MsÚ v Žiari nad Hronom 
čas konania: 22. august 2006, 13.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 69/ 2006 
 
Mestská rada berie na vedomie 
Informáciu o činnosti mestskej polície. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 70/ 2006 
 
Mestská rada berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2006. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 71/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť zmenu III. rozpočtu mesta v zmysle predloženého materiálu. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 72/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť VZN o nakladaní so starými vozidlami v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 73/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v zmysle predloženého návrhu. 
 

 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 74/ 2006 
 
Mestská rada  a) berie na vedomie 
Informáciu o odpadovom hospodárstve a vyhodnotenie separovaného zberu na území mesta Žiar nad Hronom. 

b) odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Schváliť zámer realizácie projektu „Integrovaného systému OH“ podľa spracovanej projektovej dokumentácie.  
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 75/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému úradu 
Vypracovať pre mestské zastupiteľstvo návrh riešenia likvidácie psích exrementov. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 76/ 2006 
 
Mestská rada berie na vedomie  
Informáciu o sociálnej pomoci a sociálnych služieb v meste Žiar nad Hronom. 
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Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 77/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Schváliť návrh voľby počtu poslancov na volebné obdobie 2007 –2010 a prehodnotenie volebných obvodov 
v meste ZH. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 78/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Schváliť predaj pozemkov v zmysle návrhu pre UNICA holding, s.r.o. so sídlom v Žiline.  
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 79/ 2006 
 
Mestská rada neodporúča mestskému zastupiteľstvu 
Schváliť predaj pozemku uvedeného v návrhu pre Renátu Hrúzovú, bytom Lovčica-Trubín a zároveň 
neodporúča udeliť predbežný súhlas na predaj toho istého pozemku Marshall reality, s.r.o. so sídlom v Banskej 
Bystrici. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 80/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Udeliť predbežný súhlas na zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta ZH a Ivana Kabinu, bytom Lutila v zmysle 
návrhu.  
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 81/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Schváliť predaj pozemku v zmysle návrhu pre Júliusa Ťahúňa a Gertrúdu Ťahúňovú, bytom Žiar nad Hronom. 
 
 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 82/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Schváliť predaj pozemku v zmysle návrhu pre OD Prior stred, a.s. so sídlom vo Zvolene.  
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 83/ 2006 
 
Mestská rada neodporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť bezodplatnú zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta ZH a Marshall reality, s.r.o. so sídlom v Banskej 
Bystrici v zmysle návrhu a zároveň predaj pozemku v zmysle návrhu pre Ing. Mareka Giláňa, bytom Žiar nad 
Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 84/ 2006 
 
Mestská rada neodporúča mestskému zastupiteľstvu  
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Schváliť predaj pozemku v zmysle návrhu pre p. Mešťanovú, bytom Trnavá Hora, Ing. Barcíka a Ing. Petruša, 
obaja bytom Žiar nad Hronom  a zároveň predaj toho istého pozemku pre Marshall reality, s.r.o. so sídlom 
v Banskej Bystrici.  
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 85/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť kúpu pozemku v zmysle návrhu od Gabriely Hrdej, bytom Okoličná na Ostrove a Ivana Angyala, bytom 
Bratislava za cenu 400 Sk/m2. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 86/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť predaj plynárenského zariadenia v zmysle návrhu pre SPP, a.s. so sídlom v Bratislave. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 87/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť upustenie od vymáhania pohľadávky Jany Ihringovej, bytom Žiar nad Hronom, ďalej ako v návrhu. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 88/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť prenájom nebytových priestorov v zmysle návrhu pre Rowex ceny a stavby, s.r.o. so sídlom v Žiari nad 
Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 89/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť predaj bytu v BD č. 1 v zmysle návrhu pre Ramisa Saliu, bytom Žiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 90/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta ZH, vypracovanú Slovenskou energetickou 
agentúrou, pobočka Banská Bystrica tak ako je predložená a zároveň uložiť prednostke MsÚ zapracovať 
závery a odporúčania pre zabezpečenie rozvoja tepelnej energetiky mesta, uvedené v časti III koncepcie do 
ÚPD mesta ZH.  
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 91/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť Zadanie pre vypracovanie územného plánu mesta ZH v zmysle návrhu. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 92/ 2006 
 
Mestská rada  a) súhlasí 
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S osadením pamätnej tabule ako aj s poskytnutím finančného príspevku Zväzu protikomunistického odboja so 
sídlom v Žiari nad Hronom na jej vyhotovenie (výška príspevku bude určená po stretnutí s predsedkyňou 
zväzu). 
 
  b) žiada vedenie mesta  
Nájsť na osadenie pamätnej tabule iné alternatívy ako bolo navrhnuté v prerokovanej žiadosti zväzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
L. Zifčáková  
 
 
 


