Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
a) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2015
b) Správa z vykonanej kontroly HKM
Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. službách pre občanov mesta ZH v roku 2015
Komunitný akčný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady Európy
a) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2015
a) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2016
b) Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TS ZH, spol. s r.o.
c) Dotácie z rozpočtu mesta
a) VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ZH
b) VZN – Zásady hospodárenia s majetkom mesta ZH
Informácia o projektoch
Správa o činnosti MsP za rok 2015
Správa o nakladaní s KO za rok 2015
Správa o prevádzkovaní pohrebísk
Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2015
Interpelácia poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
b) Zmluva o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení skládok
odpadov v Horných Opatovciach
c) Petícia za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta
d) Založenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom /DZH mesta Žiar nad Hronom/
Záver

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Dochádzka
Účasť poslancov
Mgr. Monika Balážová - /
PaedDr. Veronika Balážová - /
Ing. Mária Biesová - /
Ing. Dušan Bosák - /
Ing. Peter Dubeň - /
JUDr. Milan Gocník - /
Mgr. Gabriela Hajdoniová - /
MUDr. Ladislav Kukolík - /
Mgr. Anna Líšková - /
Bc. Soňa Lukyová - /
Ing. Miroslav Rybársky - /
Mgr. Norbert Nagy - /
Stela Šeševičková - /
Ing. Branislav Šťastný - /
Jozef Tomčáni - /
Ing. Rastislav Uhrovič - /
Ing. Stella Víťazková - /
Ing. Emil Vozár - /
Ing. Michal Žurav - /

Legenda :
/ - účasť na zasadnutí
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí

Uznesenia
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 22 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta o plnení uznesení.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 23 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Šeševičková/

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 24 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby – Mestský športový klub s.r.o. Žiar nad
Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 4 /Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Ing. Vozár/

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 25 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

Predkladaný materiál – Informáciu o sociálnej pomoci a sociálnych službách pre občanov mesta Žiar nad
Hronom v roku 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 26 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Dokument Komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady Európy.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 27/ 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Celoročné hospodárenie mesta za rok 2015 – bez výhrad.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 28 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/

proti – 0
zdržal sa – 3 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Šeševičková/

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 29 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2016 v zmysle predloženého návrhu.
b) do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so
sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“) peňažný vklad spoločníka –
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, vo výške
500 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať záväzok na nový
peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 500 000,00 Eur.
c) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,
IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“),
pričom základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 1 142 000,00 Eur na celkovú výšku 1
642 000,00 Eur, t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu 500 000,00 Eur, a to peňažným
vkladom spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar
nad Hronom, vo výške 500 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu prevziať
záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške 500 000,00 Eur.
d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre OZ Šport a mládež ŽIAR so sídlom na ulici A. Dubčeka
45, Žiar nad Hronom , IČO: 422 99 845 v sume 5 366,- Eur na zakúpenie streetballových komponentov.
e) dotáciu z rozpočtu mesta pre Mestský športový klub Žiar nad Hronom – občianske združenie, so sídlom
na Ul. Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom, IČO: 423 04 997 za účelom zabezpečenia podpory činnosti
cyklistického klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno administratívne zabezpečenie pretekov, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a
rozhodcovskú činnosť v sume 6.000 Eur.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 30 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0

zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 31 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 32 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o projektoch.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 33 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 34 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 35 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2015 spoločnosťou GRREI, spol. s r.o.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 36 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, MUDr. Kukolík, Mgr. Nagy, Ing.
Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 37 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje

Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Ševčíková Renata, rod. Kislerová, Ing., nar. xxxxx
trvale bytom: Jesenského 1512/57, 965 01 Žiar nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
b/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Straka Peter, rod. Straka, nar. xxxxxx
trvale bytom: Internátna 688/55, 974 04 Banská Bystrica 4
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
c/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Mesiariková Viera, rod. Demková, nar. xxxxx
trvale bytom: Športová 356/6, 962 37 Kováčová
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
d/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Polanská Mária, rod. Kyslerová, Ing., nar. xxxxx
trvale bytom: Ľudovíta Štúra 521/10, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.

e/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Sýkorová Anna, rod. Zliechovcová, nar. xxxxx
trvale bytom: Dorastenecká 9945/8, 831 07 Bratislava 36
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
f/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/16 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Doletinová Štefánia, rod. Zliechovcová, nar. xxxxx
trvale bytom: Koncová 9646/4, 831 07 Bratislava 36
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 4,95 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
g/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/12 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Denko Jozef, rod. Denko, nar. xxxxx
trvale bytom: Opatovská 491/4, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
h/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/12 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Tapferová Mária, rod. Denková, nar. xxxxx
trvale bytom: Lehôtka pod Brehmi 49, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.

Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
i/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/12 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Flimerová Helena, rod. Denková, nar. xxxxx
trvale bytom: Lehôtka pod Brehmi 53, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
j/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/8 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Poldaufová Ľubica, rod. Kenížová, JUDr., nar. xxxxx
trvale bytom: Ľudovíta Štúra 520/12, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m 2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
k/ schvaľuje
Kúpu celého spoluvlastníckeho podielu 1/8 k nehnuteľnosti – pozemku EKN parcela č. 990/1 - orná pôda
o celkovej výmere 476 m 2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1233 pre katastrálne územie Horné Opatovce,
obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
od predávajúceho:
Libo Ján, rod. Libo, nar. xxxxx
trvale bytom: Dukelských hrdinov 507/6, 966 01 Hliník nad Hronom
v prospech kupujúceho: Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za kúpnu cenu 10 €/m2.
Náklady spojené s podpísaním kúpnej zmluvy a s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
l/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – AreaServis, s.r.o, so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 46 576
444, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/1,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom,
a to:






na CKN parcele č. 646 – trvalé trávne porasty o výmere 5592 m2,

uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.7 – 38 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 48,54 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
m/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Ján Sedliak, rod. Sedliak, Ing., nar. xxxxx, trvale bytom Ul. Švanterova 151/4, 968
01 Nová Baňa, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar
nad Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 643 – trvalé trávne porasty o výmere 565 m2,




uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.4 – 50 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 63,86 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
n/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Kamil Ciglan, rod. Ciglan, nar. xxxxx, trvale bytom Sídlisko I. 975/25, 093 01 Vranov
nad Topľou, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele
1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 642 – trvalé trávne porasty o výmere 750 m2,





uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.3 – 15 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 19,10 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
o/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Bodor Alojz, rod. Bodor, nar. xxxxx, trvale bytom Ul. Ľ. Štúra 593/23, 966 01 Hliník
nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele
1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 640 – trvalé trávne porasty o výmere 1499 m2,




uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.1 – 19 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 24,27 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.

p/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Bodor Jozef, rod. Bodor, nar. xxxxx, trvale bytom Ul. Opatovská 499, 966 01 Hliník
nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele
1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad
Hronom, a to:
 na CKN parcele č. 641 – trvalé trávne porasty o výmere 1216 m2,


uloženie a užívanie VN prípojky vrátane jej ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.2 – 18 m2 ,
vymedzeného Geometrickým plánom č.44562578-082/2015 na vyznačenie vecného bremena na



priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, vyhotoveným GEODESY-SERVICE, s.r.o., IČO:
44562578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.novembra
2015 pod č. 436/15,
umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na pozemok
zaťažený vecným bremenom za účelom prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch
a havárií VN prípojky .

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 23,08 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.201/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 20.12.2015.
Náklady spojené s podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena a s podaním návrhu na vklad práva
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša mesto Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 38 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer bezodplatnej zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to:
 CKN parcela č. 710/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m 2 v podiele 1/1, vytvorená na
základe Geometrického plánu č. 44562578-010/2016, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor dňa 15.marca 2016 pod č. 68/16, z pôvodnej CKN parcely č.710/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m 2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č.1136 vo výlučnom vlastníctve vlastníka:
Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00321125,
za nehnuteľný majetok – pozemok:
 CKN parcela č. 710/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 v podiele 1/1, nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 3994 vo výlučnom vlastníctve vlastníka:
Peter Sládeček, rod. Sládeček, nar. xxxxx
trvale bytom Jesenského 840/23, 965 01 Žiar nad Hronom
Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Pre mesto Žiar nad Hronom bude majetkovoprávne vysporiadaný pozemok pod stavbami – Stojiská ST
022 a ST 023, ktoré sú vo vlastníctve mesta a tým sa zosúladia vlastnícke práva pozemkov a stavieb na
nich postavených.
Zo strany p.Sládečka bude vyriešené vybudovanie parkovacích miest pre rozostavanú stavbu „Objekt
občianskej vybavenosti“, ktorú realizuje na parcele CKN 710/25, s tým poukazom na skutočnosť, že
v zmysle platnej právnej úpravy každá stavba tohto charakteru musí byť vybavená odstavným a
parkovacím stojiskom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19

prítomní – 17
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr.
Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 2 /PaedDr. Balážová, JUDr. Gocník/

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 39 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – jednotlivých vlastníkov Urbárskeho a pasienkového pozemkového
spoločenstva Žiar nad Hronom, IČO: 42 304598, strpieť na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísaného na LV č. 2530 v spoluvlastníckych podieloch jednotlivých vlastníkov
a to:
 EKN parcela č. 308/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 16386 m 2,
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
ochranného pásma a to v rozsahu dielov č. 1 - 97 m2 a č. 3 – 40 m2 vymedzených Geometrickým plánom
č. 31628826-90/2014 na vyznačenie vecného bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
a obmedzenia vlastníckych práv, vyhotoveným firmou Geopoz, s.r.o. dňa 26.08.2014, úradne overeného
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod č. 332/14 dňa 10.9.2014 a
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za účelom
výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií
kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť povinnému z vecného bremena
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.03.2017 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 40 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Uzatvorenie dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva a o zrušení podielového spoluvlastníctva
nehnuteľnosti medzi účastníkmi:

k

1. Zuzana Benková, rod. Čížiková, nar. xxxxx
Trvale bytom Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava
2. Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00321125
Sídlo: Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Predmetom dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva a o zrušení podielového spoluvlastníctva k
nehnuteľnosti bude:
A. urovnanie duplicitného vlastníctva k pozemku EKN parcela č. 1035 – orná pôda o výmere 1000 m2,
zapísanej na LV č. 3186 v katastrálnom území Horné Opatovce (ďalej ako „EKN parcela č.1035“), a to
nasledovne:
Na LV č. 3186 v katastrálnom území Horné Opatovce sú k EKN parcele č. 1035 uvedené nesprávne
spoluvlastnícke podiely, a to nasledovne:
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B1 – 2/16 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar nad Hronom pod B2 – 4/48 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar nad Hronom pod B3 – 4/48 z celku
 Spoluvlastnícky podiel Benkovej Zuzany pod B7 – 8/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 29 – 16/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 30 – 161/288 z celku
Správne spoluvlastnícke podiely k EKN parcele č. 1035 sú nasledovné:
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B1 – 7/64 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B2 – 7/128 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B3 – 7/128 z celku
 Spoluvlastnícky podiel Benkovej Zuzany pod B7 – 8/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 29 – 16/108 z celku
 Spoluvlastnícky podiel mesta Žiar na Hronom pod B 30 – 161/288 z celku
B. zrušenie podielového spoluvlastníctva k EKN parcele č. 1035, a to tak, že výlučným vlastníkom, t.j.
v podiele 1/1, EKN parcely č. 1035 sa stane mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00321125, so sídlom Š.
Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, pričom mesto Žiar nad Hronom vyplatí Zuzane Benkovej, rod.
Čížikovej, nar. xxxxx, trvale bytom Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava, na vyrovnanie majetkovej
hodnoty za jej spoluvlastnícky podiel, o veľkosti 8/108 z celku, k EKN parcele č. 1035 (zodpovedajúca
výmera 74,07 m2) sumu 740,70 €, pri jednotkovej cene 10 €/ m 2.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 41 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a a § 9a
ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov byty, špecifikované
nižšie v tabuľke, zapísané na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, nachádzajúce sa
v bytovom dome, popis stavby - Pod vršky – byt. dom, so súp. č. 1372, postavenom na CKN parcele
č.1149/67, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, a k nim prislúchajúce spoluvlastnícke podiely na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1372 a spoluvlastnícke podiely k pozemku CKN
parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1299 m2, na ktorom je bytový dom súp. č.

1372 postavený, a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, zníženú o zľavu 72,80 €/m2
podlahovej plochy bytu.
Špecifikácia bytov:

Byt č.

vchod

sekcia

poschodie

plocha bytu /m²/

veľkosť
bytu

Spol. podiel na
spoločných
častiach a
zariadeniach
domu

2

35

A

2.p.

64,86

2-izb.

6486/683947

6486/683948

4

35

A

3.p.

64,37

2-izb.

6437/683947

6437/683948

6

35

A

3.p.

64,37

2-izb.

6437/683947

6437/683948

8

35

A

5.p.

64,66

2-izb.

6466/683947

6466/683948

11

35

A

7.p.

83,49

3-izb.

8349/683947

8349/683948

12

35

A

7.p.

65,37

2-izb.

6537/683947

6537/683948

15

33

B

2.p.

82,9

3-izb.

8290/683947

8290/683948

16

33

B

2.p.

42,45

1-izb.

4245/683947

4245/683948

18

33

B

3.p.

84,58

3-izb.

8458/683947

8458/683948

19

33

B

3.p.

42,55

1-izb.

4255/683947

4255/683948

22

33

B

4.p.

43,89

1-izb.

4389/683947

4389/683948

24

33

B

5.p.

84,06

3-izb.

8406/683947

8406/683948

25

33

B

5.p.

43,61

1-izb.

4361/683947

4361/683948

27

33

B

6.p.

84,51

3-izb.

8451/683947

8451/683948

28

33

B

6.p.

44,06

1-izb.

4406/683947

4406/683948

29

33

B

6.p.

69,52

2-izb.

6952/683947

6952/683948

30

33

B

7.p.

83,14

3-izb.

8314/683947

8314/683948

31

33

B

7.p.

42,69

1-izb.

4269/683947

4269/683948

32

33

B

7.p.

69,52

2-izb.

6952/683947

6952/683948

Spol. podiel k
pozemku CKN
parc. 1149/67 o
výmere 1299 m²

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová dotácia zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty budú odpredané do vlastníctva
ich nájomcom a to za
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, zníženú o zľavu
72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 42 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

1. v časti D - Podmienky obchodnej verejnej súťaže, bod 5 – časť vety v znení „ukončenia verejnej
obchodnej súťaže“ nahradiť znením „uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov“,
2. v časti G - Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov, I. Kritériá hodnotenia predložených návrhov,
bod 5 - vypustiť slová „organizácie pôsobiace na území mesta Žiar nad Hronom“ a nahradiť
„organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom“
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 43 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle ustanovenia §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže:
A. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo:
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán:
Mgr. Peter Antal, primátor
IČO:
00 321 125
DIČ:
2021339463
Bank. spojenie:
VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu:
14621422/0200
IBAN:
B. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno:
Ing. Miroslava Paulíková
Tel. číslo:
045/678 71 32
E-mail:
C. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe –
Administratívna budova so súpisným číslom 439, vchod č. 46, postavenej na CKN parcele č. 644 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.619 m 2, nachádzajúcej sa na adrese Ul. Š. Moysesa 46, 965 01
Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom –
katastrálny odbor, pre Okres Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom
a to nebytové priestory:
Nebytový priestor

Umiestnenie

Výmera

2 kancelárie
Reštaurácia
Kuchyňa, sklady
Sklady
SPOLU

1.NP
1.NP
1.NP
suterén

15,81 m2
78,80 m2
126,23 m2
87,68 m2
308,52 m2

(ďalej aj ako „nebytové priestory“)

Minimálna ročná
sadzba nájmu za
1 m2
62,00 €
90,00 €
29,00 €
29,00 €

Minimálne
nájomné/rok
980,22 €
7 092,00 €
3 660,67 €
2 542,72 €
14 275,61 €

Nebytové priestory nie sú zariadené (pozn. súčasné zariadenie a vybavenie nebytových priestorov nie je
súčasťou predmetu nájmu).
Pôdorys nebytových priestorov:
- 1. nadzemné poschodie – príloha č. 1
- suterén – príloha č. 2
D. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie zmluvy o nájme v zmysle zákona číslo
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov musí byť
datovaný a spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach
riadne a vlastnoručne podpísaných navrhovateľom. Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme
nebytových priestorov tvorí prílohu č. 4 súťažných podmienok. Navrhovateľ je povinný spracovať
súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore
sú záväzné a nemenné. Navrhovateľ je povinný doplniť údaje návrhu nájomnej zmluvy v priloženom
vzore a to:
presné označenie navrhovateľa:
 ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresu
sídla, IČO, DIČ, označenie registra a číslo zápisu, označenie bankového spojenia, z ktorého
bude poukazované nájomné, číslo telefónu, e-mail,
 ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta
podnikania, označenie registra a číslo zápisu, IČO, DIČ, označenie bankového spojenia, z
ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu, e-mail,
 ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné
číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukazované nájomné, číslo telefónu,
e-mail.

a)

b) návrh výšky nájomného za predmet nájmu /výška nájmu/ rozpísaný nasledovne:
Nebytový priestor

Umiestnenie

Výmera

2 kancelárie
Reštaurácia
Kuchyňa, sklady
Sklady
SPOLU

1.NP
1.NP
1.NP
suterén

15,81 m2
78,80 m2
126,23 m2
87,68 m2
308,52 m2

Ročná sadzba
nájmu za 1 m2
€
€
€
€

Nájomné/rok
€
€
€
€
€

Výška mesačného nájomného: ............................€.
Ponuka nájomného v mene Euro musí byť najmenej vo výške stanovenej Všeobecne záväzným
nariadením mesta Žiar nad Hronom č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení (minimálna výška nájomného je uvedená
v tabuľke pod písm. C. podmienok obchodnej verejnej súťaže).
c) Možnosť platiť stravnými lístkami:
- jednotková cena za jedlo obedového menu
- počet zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov

.........
.........

d) Poskytovanie obedového menu
(musí byť minimálne výber najmenej z 5 hlavných jedál, z toho minimálne 3 mäsité )
-

obedové menu - počet hlavných jedál
obedové menu - počet mäsitých jedál

........
........

e) Poskytovanie celodennej stravy:
- raňajkové menu – počet jedál:
- stály jedálny lístok – počet jedál:

........
........

f) Poskytovanie benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

g) návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
2. Účel nájmu: prevádzkovanie reštaurácie (činnosti reštaurácií a pohostinstiev, pohostinská činnosť),
pričom prevádzková doba sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žiar nad Hronom č.
11/2009 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb.
3. Doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace.
4. Účastnícky poplatok vo výške 50,- EUR uhradený na účet mesta Žiar nad Hronom č. 14621422/0200,
IBAN SK8702000000000014621422. Účastnícky poplatok musí byť uhradený najneskôr v deň podania
návrhu do obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ uvedie pri prevode účastníckeho poplatku variabilný
symbol 888 a do poľa „poznámka“ svoje obchodné meno s dodatkom „účastnícky poplatok do
obchodnej verejnej súťaže“. Účastnícky poplatok je nenávratný.
5. Záloha na nájom vo výške 7.000,- EUR uhradená na účet mesta Žiar nad Hronom 2033052551/0200,
IBAN SK6902000000002033052551 najneskôr ku dňu ukončenia uplynutia lehoty na predkladanie
súťažných návrhov. Navrhovateľ uvedie pri prevode zálohy na nájom variabilný symbol 999 a do poľa
„poznámka“ svoje obchodné meno s dodatkom „záloha na nájom do obchodnej verejnej súťaže“.
Záloha na nájom sa vracia neúspešným navrhovateľom najneskôr do 15 pracovných dní od zasadnutia
komisie,
na
ktorej
bol
vybraný
víťazný
súťažný
návrh.
Časť zloženej zálohy vo výške 3-násobu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov
v prípade víťazného navrhovateľa sa započíta ako zábezpeka v zmysle Čl. IV bod 9 Zmluvy o nájme
nebytových priestorov, zvyšná časť zloženej zálohy sa započíta na úhradu nájomného za prenájom
nebytových priestorov a platieb za služby spojené s užívaním predmetu nájmu.
6. Zúčastniť sa obchodnej verejnej súťaže je navrhovateľ spôsobilý len v prípade, ak prevádzkoval
reštauračné zariadenie, t.j. poskytoval pohostinskú činnosť a/alebo činnosť reštaurácií a pohostinstiev
súvisle po dobu najmenej päť rokov počas posledných siedmych rokov, ku dňu vyhlásenia tejto
obchodnej verejnej súťaže. Navrhovateľ preukáže splnenie podmienky podľa tohto bodu čestným
vyhlásením, kde uvedie označenie prevádzky, adresu prevádzky, obdobie prevádzkovania prevádzky
(napr. január 2010 – december 2015), druh prevádzky, resp. činnosti podľa živnosti (napr. pohostinská
činnosť, výdajňa stravy, prevádzka rýchleho občerstvenia a pod.). Navrhovateľ je na požiadanie
povinný preukázať skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení podľa tohto bodu.
7. Prílohou súťažného návrhu musí byť čestné vyhlásenie navrhovateľa, že je schopný vybaviť predmet
obchodnej verejnej súťaže gastro technikou, zariadením priestoru kuchyne a zariadením priestoru
reštaurácie, súčasťou ktorého musí byť uvedený aj rozpis gastro techniky, zariadenia priestoru kuchyne
/napr. konvektomaty, sporáky, rúry, panvice, kuchynské roboty, gastro zariadenia na výdaj a prepravu
jedál - výdajné vozíky, vitríny, varnice, termoporty, špeciálne jedálenské podnosy, gastronádoby,
profesionálne gastro umývačky skla a riadu, kávovary, fritézy, grily kontaktné, grily na kurčatá,
salamandre, smažiace dosky, strúhače zeleniny, mixéry, mlynčeky na mäso, kutre, škrabky zemiakov,
vybavenie pizzerii - pizza pece, hnetače cesta, chladiace stoly , chladiace gastronomické zariadenia,
nerezový gastro nábytok, nerez hrnce, riady a inventár gastronómie/ a zariadenia priestoru reštaurácie
/nábytok/, ktorým bude zo strany navrhovateľa vybavený predmet obchodnej verejnej súťaže /príloha
č. 3 súťažných podmienok/.

8. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
9. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo
súťaže vylúčený.
10. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie
návrhov. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu je možné dodatočne opraviť aj po uplynutí
lehoty na predkladanie návrhov.
11. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh :
a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,
b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,
c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s § 283 a nasl. Obchodného zákonníka právo:
 odmietnuť všetky predložené návrhy,
 predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Mestského zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené
podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a
prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
13. Obhliadku nehnuteľnosti môžu záujemcovia vykonať po dohode s povereným zamestnancom MsÚ
v Žiari nad Hronom /Ing. Paulíková, 045/678 71 32/ v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,30
hod.
14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu
nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol úspešný.
15. Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný až do uzatvorenia zmluvy o nájme nebytových
priestorov v súlade s vyhlásenou obchodnou verejnou súťažou.
E. Miesto a lehota predkladania návrhov:
1. Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: ,,Obchodná verejná
súťaž – Nebytové priestory REŠTAURÁCIA - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
2. Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to
v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.
3. Lehota na predkladanie ponúk: od 07.04.2016 do 27.04.2016 do 12,00 hod. V tejto lehote musia
byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.
4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3. tohto písmena bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
F. Časový plán súťaže :
1. Vyhlásenie súťaže: 07.04.2016
2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 27.04.2016
3. Vyhodnotenie súťažných návrhov : vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční komisia.
Komisia najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže vyberie najvhodnejší návrh.
Členovia komisie:




JUDr. Milan Gocník – predseda
Ing. Mária Biesová – člen
Ing. Dušan Bosák – člen






Ing. Peter Dubeň – člen
Ing. Emil Vozár – člen
Ing. Martin Majerník – člen
Ing. Juraj Miškovič – člen

Zapisovateľka:


Ing. Miroslava Paulíková

4. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom a zároveň
bude zverejnený v médiách úspešný navrhovateľ.
G. Kritériá a spôsob vyhodnocovania návrhov:
I.

Kritéria hodnotenia predložených návrhov:
1. Celková cena ročného nájomného predložená navrhovateľom:

30 bodov

2. Možnosť platiť stravnými lístkami:
Podkritériá:
2.1 jednotková cena za jedlo obedového menu
2.2 počet zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov

10 bodov
10 bodov

3. Poskytovanie obedového menu - počet hlavných jedál:
bodov
(musí byť minimálne výber najmenej z 5 hlavných jedál, z toho minimálne 3 mäsité )

10

4. Poskytovanie celodennej stravy:
Podkritériá:
4.1 raňajkové menu – počet jedál:
4.2 stály jedálny lístok – počet jedál:
5. Poskytovanie benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom
a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom

II.

10 bodov
10 bodov

20 bodov

Spôsob hodnotenia návrhov:
Kritérium č.1: Celková cena ročného nájomného v eur
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 30 ponuke uchádzača s najvyššou celkovou cenou
ročného nájomného a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Kritérium č. 2: Možnosť platiť stravnými lístkami
Podkritérium č. 2.1: Jednotková cena za jedlo obedového menu
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najnižšou jednotkovou
cenou za obedové menu a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Podkritérium č. 2.2: Počet zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov

Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom
zazmluvnených poskytovateľov stravných lístkov a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí
priamou úmerou.
Kritérium č. 3: Poskytovanie obedového menu - počet hlavných jedál:
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom
hlavných jedál v obedovom menu a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Kritérium č. 4: Poskytovanie celodennej stravy:
Podkritérium č. 4.1 - raňajkové menu – počet jedál
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom jedál v
raňajkovom menu a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Podkritérium č. 4.2 - stály jedálny lístok – počet jedál
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 10 ponuke uchádzača s najvyšším počtom jedál v
stálom jedálnom lístku a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou.
Kritérium č. 5: Poskytovanie benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
Členovia komisie pridelia najvyšší počet bodov 20 ponuke uchádzača s najvyšším počtom
poskytovaných benefitov pre obyvateľov mesta Žiar nad Hronom a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí
priamou úmerou.
III.

Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stane navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude
priradené poradie č.1. Ďalším ponukám bude priradené číslo podľa poradia. Za najvhodnejší návrh
bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom
a ktorý získa najviac bodov. V prípade získania rovnakého počtu bodov rozhodne skorší termín
podania návrhu.

IV.

Úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. Zmluva o nájme nebytových
priestorov bude uzatvorená do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.

V.

Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej
verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 44 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Uzatvorenie Zmluvy o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení Starej
skládky odpadov v Horných Opatovciach medzi Mestom Žiar nad Hronom a spoločnosťou Technické
služby – Žiar nad Hronom, a.s., IČO 44 877 315, so sídlom SNP č. 131, 965 01 Žiar nad Hronom,

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.
970/S, spoločnosť je zastúpená Ing. Milošom Ďurajkom – predsedom predstavenstva.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /JUDr. Gocník/

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 45 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Petíciu obyvateľov mesta Žiar nad Hronom zo dňa 11.1.2016 za preloženie príležitostného trhu „Žiarsky
jarmok“ (ďalej ako „Žiarsky jarmok“), organizovaného mestom Žiar nad Hronom každý rok aj na Ul.
Hviezdoslavova, Š. Moysesa a Ul. A. Kmeťa v Žiari nad Hronom, do inej časti mesta.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 46 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Usporiadanie Žiarskeho jarmoku aj do budúcna na Svätokrížskom námestí, na Ul. Hviezdoslavova, Ul. A.
Kmeťa a Ul. Š. Moysesa v Žiari nad Hronom (ďalej ako „dotknutá lokalita mesta“), a to z dôvodu, že
v dotknutej lokalite mesta je vybudovaná technická infraštruktúra, potrebná na organizačné a technickomateriálne zabezpečenie Žiarskeho jarmoku.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Bc. Lukyová/

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 47 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
odporúča primátorovi mesta
V súčinnosti s petičným výborom hľadať optimálne riešenie na zmiernenie negatívneho dopadu Žiarskeho
jarmoku na obyvateľov mesta, bývajúcich v dotknutej lokalite mesta, počas jeho konania.

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 1 /Ing. Šťastný/
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 48 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
1) v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších
predpisov zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom ako vnútornú organizačnú
jednotku Mesta Žiar nad Hronom s plánovaným počtom členov 15 a minimálnym počtom členov 7 s
účinnosťou od 1.5.2016
2) Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom v zmysle prílohy č. 1 k
tomuto materiálu.
b/ vymenúva
Ing. Jána Kobellára, nar. xxxxxx, trvale bytom: J. Kráľa 35/08, Žiar nad Hronom za veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom s účinnosťou od 1.5.2016
c/ navrhuje primátorovi mesta
Bezodkladne požiadať o zaradenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom do kategórie
dobrovoľných hasičských zborov obcí zodpovedajúcej aktuálnemu materiálno-technickému a
personálnemu obsadeniu zriadeného Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom
prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, .t. j. do kategórie C.
d/ žiada primátora mesta
Zabezpečiť, aby v termíne vždy do 30.9. príslušného kalendárneho roka bola na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom predložená Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Žiar nad Hronom za uplynulý kalendárny rok, ktorej súčasťou bude prehodnotenie aktuálneho zaradenia
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žiar nad Hronom v príslušnej kategórii dobrovoľných hasičských
zborov obcí.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté

