
Zasadnutie MsR 10/2006 

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady 
v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadačka MsÚ v Žiari nad Hronom 
čas konania: 19. október 2006, 13.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 93/2006 
 
Mestská rada berie na vedomie 
Kontrolu plnenia prijatých uznesení mestskej rady zročných k dnešnému dňu. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 94/2006 
 
Mestská rada berie na vedomie 
Informáciu o činnosti mestskej polície. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 95/ 2006 
 
Mestská rada  a) berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.8.2006. 
  
  b) odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

1. rozpočtové opatrenie – IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2006 v zmysle predloženého návrhu.  
2. rozpočet MsKC v zmysle predloženého návrhu. 
3. viacročný rozpočet mesta na roky 2007 – 2009 v zmysle predloženého návrhu. 
  

 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 96/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť VZN mesta č. 3/2006 o spôsobe nakladania s KO a s DSO a miestnom poplatku za KO a DSO na 
území mesta ZH v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 97/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2005/2006. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 98/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť prenájom častí pozemku na Námestí MS za účelom prevádzkovania letných terás v roku 2007 
prenajímateľom terás z roku 2006. 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 99/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  
Schváliť predaj pozemku uvedeného v návrhu pre p. Mojžiša a manželku. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
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č. 100/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Schváliť bezodplatnú zámenu pozemkov uvedených v návrhu medzi mestom ZH a p. Kabinom s manželkou. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 101/ 2006 
 
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Udeliť predbežný súhlas na predaj časti pozemku uvedeného v návrhu pre p. Lovčičanovú. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 102/ 2006 
 
Mestská rada  a) berie na vedomie  
Právny rámec spôsobu prenajímania plôch na Námestí Matice slovenskej. 
  
  b) odporúča mestskému zastupiteľstvu 
Rozšíriť návrh uznesenia o bod 2 v znení: „MsZ ukladá prednostke MsÚ v termíne do júna 2007 predložiť na 
rokovanie MsZ právnu normu riešenia tejto problematiky“.   
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 103/ 2006 
 
Mestská rada berie na vedomie 
Informáciu o konaných športových podujatiach podľa športového kalendára organizovaných za obdobie júl – 
september 2006. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 104/ 2006 
 
Mestská rada berie na vedomie 
Informáciu o vyhodnotení Žiarskeho jarmoku 2006. 
 
 
Uznesenie Mestskej rady v Žiari nad Hronom 
č. 105/ 2006 
 
Mestská rada  a) schvaľuje 
Zápis do kroniky mesta Žiar nad Hronom za rok 2005. 
 
 
  b) ukladá prednostke MsÚ 
Zabezpečiť zadanie zapísania materiálu do Kroniky mesta. 
 
Z: v uznesení 
T: november t.r. 
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Za správnosť: 
L. Zifčáková  
 
 
 
 
 


