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Bod 9a) - 1 
 

Dôvodová správa k bodu rokovania 
 
 

1. Žiadateľ: p. Páleník, bytom Horná Ždaňa 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer predaja pozemkov 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: 
 

diel č. 10 o výmere 151 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 9-530/2, 
diel č. 11 o výmere 134 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 9-530/2, na základe 
Geometrického plánu č. 36636029-41/2018. 

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

--- 

 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

21,69 €/m2, t.j. celková cena: 6 181,65 € - cena určená znaleckým posudkom 
č. 79/2018 zo dňa 15.04.2018 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemky  sú  situované  na Ul. Svitavskej  v  Žiari nad Hronom, v bezprostrednej 
blízkosti stavby (bývalá plynová kotolňa) vo vlastníctve žiadateľa, pri existujúcom 
parkovisku a novovybudovaných garážach. 
Na požadovaných pozemkoch (trávnatá plocha) žiadateľ plánuje vybudovať 
parkovacie miesta k plánovanej stavbe bytového domu.  

6. Prílohy: Príloha č. 1 – zobrazenie Predmetu predaja na podklade Geometrického plánu  
Príloha č. 2 – zobrazenie Predmetu predaja na podklade ortofotomapy mesta  
Príloha č. 3 – Fotodokumentácia 
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

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 predaja nehnuteľného majetku – pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, 

okres Žiar nad Hronom, identifikovaných Geometrickým plánom č. 36636029-41/2018, vyhotoveným 

spoločnosťou Geodetické služby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, 

úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 29.03.2018 pod č. 140/18, 

a to:  

odčlenených z pôvodnej EKN parcely č. 9-530/2, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 142 581 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, a to: 

• diel č. 10 o výmere 151 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 710/70 – zastavaná plocha o výmere 

151 m2, 

• diel č. 11 o výmere 134 m2, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 710/71 – zastavaná plocha o výmere 

134 m2, 

 

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, predloženého žiadateľom, 

 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

p. Páleník, bytom Horná Ždaňa 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Uvedené pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti stavby - plynovej kotolne, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 3979 v k.ú. Žiar nad Hronom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, ktorý je zároveň aj vlastníkom 

pozemkov CKN parcely č. 710/69 a CKN parcely č. 710/22 (pozemky pod časťou stavby) a susediaceho 

pozemku CKN parcely č. 710/21, taktiež zapísané na liste vlastníctva č. 3979 v k.ú. Žiar nad Hronom.  

 

(zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých  

poslancov) 
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Bod 9a) – 2 

 

Dôvodová správa k bodu rokovania 
 
 

1. Žiadateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom   

2. Predmet žiadosti: 
 

kúpa celých spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov (v zastúpení 
Slovenským pozemkovým fondom) spolu o veľkosti 2/35 (1/35 + 1/35) z celku 
k pozemkom nachádzajúcim sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom  

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta   

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

spol. podiel o veľkosti 1/35 vo vlastníctve p. Obertášovej (SPF) a spol. podiel 
o veľkosti 1/35 vo vlastníctve p. Obertáša (SPF) k pozemkom: 

• CKN parcela č. 1798/118 o výmere 9 m2, CKN 2034/82 o výmere 12 m2 → 
zapísané na LV č. 3962, 

• CKN parcela č. 1798/119 o výmere 34 m2, CKN 2034/83 o výmere 88 m2 → 
zapísané na LV č. 3961, 

(spolu prislúchajúca výmera 8,18 m2 ). 
Zvyšná časť spoluvlastníckych podielov k uvedeným pozemkom je vo vlastníctve 
Mesta Žiar nad Hronom. 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

  č. 89/2016 zo dňa  23.06.2016 

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

  --- 

5. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

21,30 €/m2, celková kúpna cena: 174,23 € 

6. Geometrický plán: --- 

6. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemky sa  nachádzajú na  Ul. SNP  v  Žiari nad Hronom,  nachádza sa  na nich   
technická vybavenosť bytových domov „Obytný súbor SEVER“ (vodovod, 
teplovod, kanalizácia, prípojka NN, prípojka slaboprúdu a vybudovaná časť 
chodníka). 

7. Prílohy: Príloha č. 1 – graficky zobrazené pozemky na podklade katastrálnej mapy, ktoré 
sú predmetom kúpy, 

Príloha č. 2 – fotodokumentácia predmetných pozemkov 

 
 
 
 
 
 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 

Mestské zastupiteľstvo 

 

schvaľuje: 

 

kúpu celých spoluvlastníckych podielov spolu o veľkosti 2/35 (1/35 + 1/35) k nehnuteľnostiam – pozemkom 

nachádzajúcim sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom 

(v obytnom súbore SEVER), a to: 

 

A) zapísaným na liste vlastníctva č. 3961, a to: 

• k CKN parcele č. 1798/119 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 34 m2, 

• k CKN parcele č. 2034/83 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 88 m2, 
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v podielovom spoluvlastníctve: 

p. Obertášová, SR, nezistený vlastník  

v správe Slovenský pozemkový fond 

sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345   

 

Por. č. pod B3, spoluvlastnícky podiel  1/35 .............................................. zodpovedajúca výmera 3,49 m2   

 

a v podielovom spoluvlastníctve: 

p. Obertáš, SR, nezistený vlastník  

v správe Slovenský pozemkový fond 

sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345   

 

Por. č. pod B4, spoluvlastnícky podiel  1/35 ............................................. zodpovedajúca výmera 3,49 m2   

 

B) zapísaným na liste vlastníctva č. 3962, a to: 

• k CKN parcele č. 1798/118 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 9 m2, 

• k CKN parcele č. 2034/82 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 12 m2, 

 

v podielovom spoluvlastníctve: 

p. Obertášová, SR, nezistený vlastník  

v správe Slovenský pozemkový fond 

sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345   

 

Por. č. pod B2, spoluvlastnícky podiel  1/35 .................................... zodpovedajúca výmera 0,60 m2, 

 

a v podielovom spoluvlastníctve: 

p. Obertáš, SR, nezistený vlastník  

v správe Slovenský pozemkový fond 

sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345   

 

Por. č. pod B3, spoluvlastnícky podiel  1/35 ..................................... zodpovedajúca výmera 0,60 m2, 

 

 

od predávajúceho:   

Slovenský pozemkový fond 

sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 

IČO: 17 335 345 

 

v prospech kupujúceho:    

Mesto Žiar nad Hronom  

Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 

 

za kúpnu cenu 21,30 €/m2 

 

Predávajúci na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. nakladá s pozemkami nezistených 

vlastníkov alebo ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore 

geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo ak sa nepreukáže inak. V zmysle § 17 ods. 1 

zákona č.180/1995 Z.z., predávajúci pri nakladaní s pozemkami uvedenými v § 16 ods. 1 vystupuje vo 

vlastnom mene. 

 

Vo veci kúpy spoluvlastníckych podielov k pozemkom sú splnené všetky zákonné podmienky. 
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bod 9a) – 3             
    

Dôvodová správa k bodu rokovania:  

 
 
 

1. Žiadateľ: GASTRO SK, s r.o., so sídlom: SNP 128, 965 01 Žiar nad Hronom 
 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer priameho predaja pozemkov v katastrálnom území Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

diel č. 1 o výmere 183 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 651/1, 
diel č. 2 o výmere 182 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 650, 
novovytvorená CKN parcela č. 716/19 o výmere 5 m2, z pôvodnej CKN parcely 
č. 716/15,  
novovytvorená CKN parcela č. 718/6 o výmere 360 m2, z pôvodnej CKN 
parcely č. 718/1, na základe Geometrického plánu č. 44562578-007/2019. 

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

Pozemky CKN parcela č. 716/15 a CKN parcela č. 718/1 sú zaradené do majetku 
mesta cenou: 9,96 €/m2   

 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

--- 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

Pozemky sú situované v severnej časti Ul. SNP v Žiari nad Hronom, v 
bezprostrednej blízkosti oplotenia areálu GASTRO SK, s.r.o. (bývalá spoločnosť 
VIZ s.r.o.) a zo severnej strany susedí s nespevnenou komunikáciou do 
záhradkárskej osady.   
Na požadovaných pozemkoch žiadateľ plánuje vybudovať prístupovú cestu do 
areálu spoločnosti ako aj parkovacie plochy pre zamestnancov a návštevníkov 
spoločnosti. 

6. Prílohy: Príloha č. 1 – zobrazenie Predmetu predaja na podklade Geometrického plánu  
Príloha č. 2 – zobrazenie Predmetu predaja na podklade ortofotomapy mesta  
Príloha č. 3 – Fotodokumentácia 
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

schvaľuje: 

 

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

v znení neskorších predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemkov, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, 

identifikovaných Geometrickým plánom č. 44562578-007/2019, vyhotoveným GEODESY SERVICE, s.r.o., 

so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, dňa 21.02.2019, a to:   

• diel č. 1 o výmere 183 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 651/1, vedenej ako orná pôda o celkovej 

výmere 2 509 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom č. 2 vytvára 

novovytvorenú CKN parcelu č. 719/29 – trvalý trávny porast o výmere 365 m2), 

• diel č. 2 o výmere 182 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 650, vedenej ako orná pôda o celkovej 

výmere 1 513 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, (ktorý spolu s dielom č. 1 vytvára 

novovytvorenú CKN parcelu č. 719/29 – trvalý trávny porast o výmere 365 m2), 

• novovytvorená CKN parcela č. 718/6 – ostatná plocha o výmere 360 m2, odčlenená z pôvodnej CKN 

parcely č. 718/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 717 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1136, v podiele 1/1,  

• novovytvorená CKN parcela č. 716/19 – zastavaná plocha o výmere 5 m2, odčlenená z pôvodnej 

CKN parcely č. 716/15, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 72 m2, zapísanej na 

liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1,  

 

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, predloženého žiadateľom, ktorý nemôže byť 

v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.    

 

Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom znalecký posudok do 31.08.2019, uznesenie 

stráca platnosť.  
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Bod 9a) – 4 
 
Dôvodová správa k bodu rokovania 
 

1. Žiadateľ: p. Vrbanová, bytom Žiar nad Hronom 
 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku – zámer priameho predaja v k.ú. Žiar nad 
Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

CKN parcela č. 729/4 o výmere 123 m2, 
  Novovytvorená CKN parcela č. 1819/38 o výmere 124 m2 

 

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

 
9,96 €/m2 

4. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

Cena bude stanovená znaleckým posudkom  

5. Geometrický plán: č. 34320334-3/2019, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jozef Straka, 
Geodetické práce, Korytárky 130, 962 04 Korytárky 

6. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  Pozemok sa nachádza na ul. Jesenského v Žiari nad Hronom, pred a za    
  oplotením rodinného domu  

7. Prílohy: Príloha č. 1 - Grafická situácia 
Príloha č. 2 - Fotodokumentácia 

 

 
 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
schvaľuje: 
 
V súlade s § 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 zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to: 

a) CKN parcela č. 729/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2, 

b) novovytvorená CKN parcela č. 1819/38 – zastavaná plocha o výmere 124 m2, 

identifikovaná Geometrickým plánom č. 34320334-3/2019, vyhotoveným Ing. Jozef Straka Geodetické 
práce, Korytárky 130, 962 04 Korytárky, IČO: 34320334, a to:  

• diel č. 1 o výmere 124 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 9-600/2 o výmere 1 708 m2, 

vedenej na LV č. 3327, druh pozemku – ostatná plocha, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  
p.  Vrbanová, bytom Žiar nad Hronom 
 
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, predloženého žiadateľom, ktorý nemôže byť 
v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.  
 
Poznámka: Žiadateľ je povinný predložiť do 07.09.2019 znalecký posudok k požadovanému pozemku.   
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Bod 9a) – 5 
 
Dôvodová správa k bodu rokovania 

 

1. Žiadateľ: p. Adamko a manželka, Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku – zámer priameho predaja v k.ú. Žiar nad 
Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
Novovytvorená CKN č. 1403/38 – zastavaná plocha o výmere 62 m2 

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

 
--- €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

Podľa znaleckého posudku 

5. Geometrický plán: č. 34544011-4/2019, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Ján Mojička, ul. SNP 
č. 1830/35m 969 01 Banská Štiavnica 

6. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  Požadovaný pozemok sa nachádza v blízkosti areálu    
  Poľnohospodárskeho družstva v Žiari nad Hronom, na ktorý sa vstupuje  
  z ul. Partizánska  

7. Prílohy: Príloha č. 1 - Grafická situácia 
Príloha č. 2 - Fotodokumentácia 

 

 
 

N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
schvaľuje: 
 
V súlade s § 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 zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku, 
novovytvorenej CKN parcely č. 1403/38 – zastavaná plocha o výmere 62 m2, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 34544011-4/2019, 
vyhotoveným vyhotoviteľom Ing. Ján Mojička, ul. SNP č. 1830/35, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34544011, 
a to:  

• diel č. 1 o výmere 62 m2, odčlenený od pôvodnej EKN parcely č. 689 o výmere 6 320 m2, vedenej 

na LV č. 3327, druh pozemku – orná pôda, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

pre žiadateľov do výlučného vlastníctva:  
p. Adamko, a manželka, obaja bytom Žiar nad Hronom 
 
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, predloženého žiadateľom, ktorý nemôže byť 
v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.  
 
Poznámka: Žiadateľ je povinný predložiť do 07.09.2019 znalecký posudok k požadovanému pozemku.   
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Bod 9a) - 6 
 

Dôvodová správa k bodu rokovania 
 
 

1. Žiadateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 

2. Predmet žiadosti: 
 

zámer kúpy nehnuteľností a hnuteľného majetku v katastrálnom území Žiar 
nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta   

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

• stavba – prevádzková budova-plynoslužobňa so súpisným číslom 255,  

• stavba – administratívna budova-objekt časť A so súpisným číslom 256,  

• pozemok CKN parc. č. 140/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 763 m2, 

• pozemok CKN parc. č. 140/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 390 m2, 

• pozemok CKN parc. č. 140/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 355 m2. 
3. Cena v akej je  
    pozemok zaradený  
    do majetku mesta: 

--- 

 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

minimálne vo výške 372 000,- € vrátane DPH – za odpredávané nehnuteľnosti, 
minimálne vo výške 883,62 € vrátane DPH – za odpredávaný hnuteľný majetok, 
špecifikovaný v Prílohe č. 2. 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

areál ponúkaných nehnuteľnosti je situovaný na Svätokrížskom námestí v Žiari 
nad Hronom  

6. Prílohy: Príloha č. 1 – Špecifikácia nehnuteľností  
Príloha č. 2 – Zoznam hnuteľného majetku 
Príloha č. 3 – Vyhlásenie záujemcu 
Príloha č. 4 – Podmienky ponukového konania 
Príloha č. 5 – zobrazenie Predmetu kúpy na podklade ortofotomapy mesta  
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N Á V R H    N A    U Z N E S E N I E 
 

Mestské zastupiteľstvo 

 

schvaľuje: 

 

A) zámer kúpy nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad 

Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č.300, v podiele 1/1, a to: 

• stavba – prevádzková budova-plynoslužobňa so súpisným číslom 255, postavená na pozemku 

CKN parcele č. 140/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 390 m2,  

• stavba – administratívna budova-objekt časť A so súpisným číslom 256, postavená na pozemku 

CKN parcele č. 140/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 355 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 140/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 763 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 140/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 390 m2, 

• pozemok CKN parcela č. 140/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 355 m2, 

 

od predávajúceho: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

So sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

IČO: 35 815 256 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 

č. 2749/B   

 

za kúpnu cenu  372 000,- € vrátane DPH, slovom tristosedemdesiatdvatisíc eur, 

 

v prospech kupujúceho do výlučného vlastníctva:    

Mesto Žiar nad Hronom  

Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 

 

 

B) zámer kúpy hnuteľného majetku, bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 2, 

 

od predávajúceho: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

So sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

IČO: 35 815 256 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 

č. 2749/B   

 

spolu za kúpnu cenu  883,62 € vrátane DPH, slovom osemstoosemdesiattri eur a šesťdesiatdva centov, 

 

v prospech kupujúceho do výlučného vlastníctva:    

Mesto Žiar nad Hronom  

Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 

IČO: 00 321 125 

 
 
 
 
 
 
 


