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Bod 17c) - 1 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) užíva 

nebytové priestory o celkovej výmere 195,26 m2 v administratívnej budove na Nám. Matice slovenskej 

č. 8 na VIII. poschodí na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 50100/2004 od 1. augusta 

2004, ktorá je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2014. Nájomné bolo stanovené v zmysle VZN č. 

1/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta a každoročne sa valorizovalo. CPPPaP požiadalo 

mesto Žiar nad Hronom o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy a to s účinnosťou od 01.01.2015. Mesto 

Žiar nad Hronom je povinné pri uzatvorení novej nájomnej zmluvy postupovať v súlade s platným 

cenníkom, ktorý tvorí prílohu VZN č. 3/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad 

Hronom v znení VZN č. 8/2013 a VZN č. 5/2014.  

Z uvedeného dôvodu CPPPaP požiadalo mesto Žiar nad Hronom o prehodnotenie ceny nájmu 

a opätovné schválenie nájomného vo výške 50% z obvyklej ceny nájmu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

 

Prílohy: 

Príloha – Žiadosť CPPPaP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo 

a) schvaľuje  

dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri nájme nebytových priestorov, nachádzajúcich na VIII. 

poschodí stavby -  administratívna budova st.org. so súpisným číslom 409, vchod č. 8, postavenej na 

CKN parcele č. 643 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1700 m2, zapísanej v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiari nad Hronom na Nám. Matice 

slovenskej v Žiari nad Hronom, a to:  

kancelárií č. 102 až 111,  spolu o výmere 195,26 m
2
. 

pre žiadateľa:  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, IČO: 37831402 

sídlo: Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom je štátna 

rozpočtová organizácia – školské zariadenie s právnou subjektivitou a územnou pôsobnosťou pre 

okres Žiar nad Hronom, pričom poskytuje bezplatnú špeciálno-predagogickú starostlivosť deťom, 

žiakom, študentom, ich rodičom a pedagógom. 

 (Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)  

b) schvaľuje 

nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na VIII. poschodí stavby – administratívna budova 

st.org. so súpisným číslom 409, vchod č. 8, postavenej na CKN parcele č. 643 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1700 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1136, 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiari nad Hronom na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad 

Hronom, a to: 

kancelárií č. 102 až 111,  spolu o výmere 195,26 m
2
. 

Účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva  

a prevencie 

Nájomné: 31,31 €/m2/rok, t.j. 6 113,60 €/rok s valorizáciou nájomného v zmysle čl. XI bod 4 písm. a) 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žiar nad 

Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2014. 

Doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace 

Pre žiadateľa:  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, IČO: 37831402 



sídlo: Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

 



 

Bod 17c) -  2 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Medzi  Mestom  Žiar nad Hronom ako prenajímateľom a p. Evou Oláhovou,  nar. 3.3.1955, zomr. 

24.03.2013 naposledy bytom Ul. Hutníkov 3/3, 965 01 Žiar nad Hronom, ako nájomcom bola 

uzatvorená Zmluva o prenájme bytu č. 17/EO/2003/MP-n, zo dňa 02.07.2003, titulom ktorej eviduje 

mesto Žiar nad Hronom voči neb. Eve Oláhovej  ku dňu 30.11.2014 pohľadávku vo výške 4.163,23 €. 

Predmetná pohľadávka bola vymáhaná v exekučnom konaní, č. k. EX 302/2008. Uznesením 

Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 17.02.2014 bola exekúcia na návrh súdneho exekútora 

zastavená z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, dlžník dňa 

24.03.2013 zomrel a dedičské konanie bolo uznesením Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 

10.10.2013, č. k. 10D 48/2013-29 zastavené pre nemajetnosť. 

V zmysle článku XVIII. bod 7 písm. b)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustiť od vymáhania pohľadávok 

je možné v prípade, ak dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani jej vymáhaním od 

dedičov dlžníka.  

Príloha: 

Uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 17.02.2014 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

v zmysle článku XVIII. bod 7. písm. b)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania 

pohľadávky vo výške 4.163,23 € s príslušenstvom voči dlžníkovi – neb. Eva Oláhová, nar. 03.03.1955, 

zom. 24.03.2013, naposledy bytom U. Hutníkov 3/3, 965 01 Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že dlžník 

zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani jej vymáhaním od dedičov dlžníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Bod 17c) -  3 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 



Medzi  Mestom  Žiar nad Hronom ako prenajímateľom  a neb. Ondrejom Kováčom,  nar. 27.04.1941, 

zomr. 13.03.2013, naposledy bytom Ul. Hutníkov 3/5, 965 01 Žiar nad Hronom, ako nájomcom bola 

uzatvorená Zmluva o prenájme bytu, titulom ktorej eviduje mesto Žiar nad Hronom voči neb. Ondrejovi 

Kováčovi ku dňu 30.11.2014 pohľadávku vo výške 1.427,84 €. 

Predmetná pohľadávka bola vymáhaná v exekučnom konaní, č. k. EX 836/2007. Uznesením 

Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 13.01.2014 bola exekúcia na návrh súdneho exekútora 

zastavená z dôvodu, že dlžník zomrel nemajetný a majetok povinného nestačí ani na úhradu trov 

exekúcie. Nemajetnosť povinného znemožňuje reálne uspokojenie pohľadávky oprávneného 

a pokračovaním v exekúcii by dochádzalo k neúčelnému zvyšovaniu exekučných trov.  

V zmysle článku XVIII. bod 7 písm. b)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustiť od vymáhania pohľadávok 

je možné v prípade, ak dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani jej vymáhaním od 

dedičov dlžníka.  

Príloha: 

Uznesenie Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 13.1.2014 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

v zmysle článku XVIII. bod 7. písm. b)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania vo výške 

1.427,84 € s príslušenstvom voči dlžníkovi – neb. Ondrejovi Kováčovi, nar. 27.04.1941, zomr. 

13.03.2013, naposledy bytom Ul. Hutníkov 3/5, 965 01 Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že dlžník 

zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani jej vymáhaním od dedičov dlžníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Bod 17c) -   4 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Medzi  Mestom  Žiar nad Hronom ako prenajímateľom a p. Ľubomírom Hanusom, nar. 25.10.1984,   

bytom A. Dubčeka 379/43, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Ľubomír Hanus - 

SVETELNEPANELY, IČO: 43182429, miesto podnikania A. Dubčeka 379/43, 965 01 Žiar nad 

Hronom, ako nájomcom (ďalej ako „dlžník“) bola uzatvorená Zmluva o prenájme nebytového priestoru 

č. 66/2007 zo dňa 10.04.2007, titulom ktorej eviduje mesto Žiar nad Hronom voči dlžníkovi ku dňu 

30.11.2014 pohľadávku vo výške 1.793,44 €. Predmetná pohľadávka bola vymáhaná v exekučnom 

konaní, č. k. EX 514/2011.   

Z oznámenia o stave exekúcie, EX 514/2011, zo dňa 19.03.2013 vyplýva, že dlžník v súčasnosti 

nedisponuje žiadnym exekvovateľným majetkom, z ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhaný nárok. 

Súdnym exekútorom bola vierohodne a relevantne preukázaná nemajetnosť povinného 

a pokračovaním v exekúcii by dochádzalo k neúčelnému zvyšovaniu exekučných trov.  

V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je 

preukázateľne nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je preukázateľne trvalo neefektívne, možno od 

vymáhania pohľadávky upustiť. Za nevymožiteľnú pohľadávku sa považuje predovšetkým taká 

pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči 

dlžníkovi aj na iných osobách, na ktorých sa mohla vymáhať alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k 

výsledku alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli ich prínos. 

Príloha: 

Oznámenie o stave exekúcie EX 514/2011 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

v zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 

1.793,44 € s príslušenstvom voči dlžníkovi - Ľubomírovi Hanusovi, nar. 25.10.1984,  bytom A. 

Dubčeka 379/43, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Ľubomír Hanus - SVETELNEPANELY, 

IČO: 43182429, miesto podnikania A. Dubčeka 379/43, 965 01 Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že 

pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Bod 17c) -  5 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Medzi  Mestom  Žiar nad Hronom ako prenajímateľom a p. Alenou Truskovou, nar. 10.02.1988, bytom 

Prestavlky 221, 966 01 Hliník nad Hronom, obchodné meno: Alena Trusková, IČO: 44257147, sídlo 

Prestavlky 221, 966 01 Hliník nad Hronom, ako nájomcom (ďalej ako „dlžník“) bola uzatvorená Zmluva 

o prenájme nebytového priestoru č. 183/2009 zo dňa 01.07.2009, titulom ktorej eviduje mesto Žiar nad 

Hronom voči dlžníkovi ku dňu 30.11.2014 pohľadávku vo výške 609,00 € s príslušenstvom. 

Predmetná pohľadávka bola vymáhaná v exekučnom konaní, č. k. EX 392/2011.   

Z Oznámenia o stave exekúcie EX 392/2011 zo dňa 21.03.2013 vyplýva, že dlžník v súčasnosti 

nedisponuje žiadnym exekvovateľným majetkom, z ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhaný nárok. 

Súdnym exekútorom bola vierohodne a relevantne preukázaná nemajetnosť povinného 

a pokračovaním v exekúcii by dochádzalo k neúčelnému zvyšovaniu exekučných trov.   

V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je 

preukázateľne nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je preukázateľne trvalo neefektívne, možno od 

vymáhania pohľadávky upustiť. Za nevymožiteľnú pohľadávku sa považuje predovšetkým taká 

pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči 

dlžníkovi aj na iných osobách, na ktorých sa mohla vymáhať alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k 

výsledku alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli ich prínos. 

Príloha: 

Oznámenie o stave exekúcie EX 392/2011 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

v zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 609,00 

€ s príslušenstvom voči dlžníkovi - Alene Truskovej, nar. 10.02.1988, bytom Prestavlky 221, 966 01 

Hliník nad Hronom, obchodné meno: Alena Trusková, IČO: 44257147, sídlo Prestavlky 221, 966 01 

Hliník nad Hronom a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Bod 17c) -   6 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Medzi  Mestom  Žiar nad Hronom ako prenajímateľom a p. Jánom Dragošekom, nar. 3.4.1962, bytom 

Bratislava – Nové Mesto, obchodné meno: Ján Drogošek - ZOE, IČO: 32 024 711, sídlo Rudohorská 

15, 974 01 Banská Bystrica, ako nájomcom (ďalej ako „dlžník“) bola uzatvorená Zmluva o prenájme 

nebytového priestoru č. 293/2005 zo dňa 3.11.2005, titulom ktorej eviduje mesto Žiar nad Hronom voči 

dlžníkovi ku dňu 30.11.2014 pohľadávku vo výške 887,39 € s príslušenstvom. Predmetná pohľadávka 

bola vymáhaná v exekučnom konaní, č. k. EX 283/2008.   

Z Oznámenia o stave exekúcie EX 283/2008 zo dňa 28.11.2014 vyplýva, že dlžník v súčasnosti 

nedisponuje žiadnym exekvovateľným majetkom, z ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhaný nárok. 

Súdnym exekútorom bola vierohodne a relevantne preukázaná nemajetnosť povinného 

a pokračovaním v exekúcii by dochádzalo k neúčelnému zvyšovaniu exekučných trov.  Na povinného 

bolo už na Exekútorskom úrade vedené exekučné konanie vedené pod EX 30/2005 v ktorom bol 

podaný Návrh na zastavenie z dôvodu nemajetnosti v roku 2012. 

V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je 

preukázateľne nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je preukázateľne trvalo neefektívne, možno od 

vymáhania pohľadávky upustiť. Za nevymožiteľnú pohľadávku sa považuje predovšetkým taká 

pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči 

dlžníkovi aj na iných osobách, na ktorých sa mohla vymáhať alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k 

výsledku alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli ich prínos. 

Príloha: 

Oznámenie o stave exekúcie EX 283/2008 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

v zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 887,39 

€ s príslušenstvom voči dlžníkovi – Jánovi Dragošekovi, nar. 3.4.1962, bytom Bratislava – Nové 

Mesto, obchodné meno: Ján Dragošek – ZOE, IČO: 32 024 711, sídlo Rudohorská 15, 974 01 Banská 

Bystrica a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Bod 17c) -   7 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Medzi  Mestom  Žiar nad Hronom ako prenajímateľom a p. Zuzanou Chrenovskou,  nar.: 15.7.1980, 

naposledy bytom M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom, ako nájomcom (ďalej ako „dlžník“) 

bola uzatvorená Zmluva o prenájme bytu č. 137/2009 zo dňa 29.05.2009, titulom ktorej eviduje mesto 

Žiar nad Hronom voči dlžníkovi ku dňu 30.11.2014 pohľadávku vo výške 536,22 € s príslušenstvom. 

Predmetná pohľadávka bola vymáhaná v exekučnom konaní, č. k. EX 617/2010.    

Z Oznámenia o stave exekúcie EX 617/2010 zo dňa 08.03.2013 vyplýva, že dlžník v súčasnosti 

nedisponuje žiadnym exekvovateľným majetkom, z ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhaný nárok. 

Súdnym exekútorom bola vierohodne a relevantne preukázaná nemajetnosť povinného 

a pokračovaním v exekúcii by dochádzalo k neúčelnému zvyšovaniu exekučných trov.  

V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je 

preukázateľne nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je preukázateľne trvalo neefektívne, možno od 

vymáhania pohľadávky upustiť. Za nevymožiteľnú pohľadávku sa považuje predovšetkým taká 

pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči 

dlžníkovi aj na iných osobách, na ktorých sa mohla vymáhať alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k 

výsledku alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli ich prínos. 

Príloha: 

Oznámenie o stave exekúcie EX 617/2010 

    

  N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

v zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 536,22 

€ s príslušenstvom voči dlžníkovi - Zuzana Chrenovská, nar.: 15.7.1980, bytom M. Chrásteka 509/19, 

965 01 Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Bod 17c) -   8 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Mesto Žiar nad Hronom zverilo Materskej škole, Ul. Dr. Jánskeho č. 8 Žiar nad Hronom, do správy 

majetok mesta na základe Zmluvy o komplexnej správe majetku Mesta Žiar nad Hronom (nehnuteľný 

a hnuteľný) zo dňa 01.07.2008. 

Stavba s charakteristikou IX. Materská škola, súp. č. 480, nachádzajúca sa na Ul. Sládkovičova 1, Žiar 

nad Hronom bola technicky zhodnotená stavebnými úpravami sociálnych zariadení v časti Detské 

jasle v obstarávacej cene 6.725,52 €. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014 o zverení nehnuteľného majetku 

mesta do správy rozhoduje Mestské zastupiteľstvo. 

    

  N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

zverenie majetku - technické zhodnotenie (stavebné úpravy) sociálnych zariadení v Detských jasliach,  

v stavbe so súp. č. 480 - IX. Materská škola, nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1, Žiar nad 

Hronom, a to v obstarávacej cene 6.725,52 €,  

 

do správy:   

 

Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom, IČO: 42001692  

so sídlom: Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 17c) -   9 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Mesto Žiar nad Hronom v súčasnosti prevádzkuje areál futbalového štadiónu prostredníctvom 

Technických služieb Žiar nad Hronom, spol. s r. o. a to na základe nájomnej zmluvy zo dňa 

12.11.2004. Futbalový štadión je reálne využívaný spoločnosťou FK POHRONIE Žiar nad Hronom 

Dolná Ždaňa, s.r.o., ktorej spoločníkom je aj Mesto Žiar nad Hronom (obchodný podiel mesta v 

spoločnosti je o veľkosti 50 %). Je v záujme mesta, aby spoločnosť FK POHRONIE Žiar nad Hronom 

Dolná Ždaňa, s.r.o. priamo užívala nehnuteľný a hnuteľný majetok, tvoriaci areál futbalového štadiónu.  

    

  N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

výpožičku:  

a) nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to: 

 stavba - tribúna na futbalovom štadióne so súpisným číslom 154, postavená na CKN parcele 
č. 1574/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 
1136, 

 stavba - kotolňa pri futbalovom štadióne bez súpisného čísla, postavená na CKN parcele č. 
1574/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136, 

 stavba - garáž pri futbalovom štadióne bez súpisného čísla, postavená na CKN parcele č. 
1574/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136 

 oddelenie sektorov na futbalovom štadióne,  

 studňa v rámci závlahového systému areálu futbalového štadióna,  
 

b) hnuteľného majetku špecifikovaného v prílohe tohto materiálu.  
 

Požičiavateľ:   Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 

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

 

Vypožičiavateľ:  FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., IČO: 47 239 140  

so sídlom: Ul. Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 

Vložka č. 22307/S 

 

Účel výpožičky:      Prevádzkovanie areálu futbalového štadiónu a jeho využívanie na športové 

účely, ako  aj na vykonávanie podnikateľskej činnosti v rozsahu predmetu 

podnikania vypožičiavateľa zapísanom v obchodnom registri.     

Doba výpožičky:  Doba neurčitá a to počnúc dňom účinnosti zmluvy s možnosťou výpovede aj  

bez uvedenia dôvodu.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Bod 17c) -  10 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

  

Medzi mestom Žiar nad Hronom ako predávajúcim a p. Jozefom Ďurišom ako kupujúcim, nar. 

30.01.1964 bytom Bernolákova č. 10/18, Žiar nad Hronom (ďalej ako „dlžník“) bola dňa 04.12.1998 

uzatvorená Kúpna zmluva, na základe, ktorej sa dlžník stal podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľnosti, tzv. Domu služieb, s.č. 600 a prislúchajúcich pozemkov. Dlžník sa zaviazal zaplatiť 

kúpnu cenu za spoluvlastnícky podiel vo výške 28 354,24 € (854 200,- Sk) tak, že 50% z dohodnutej 

kúpnej ceny bol povinný zaplatiť do 14 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy a zvyšných 50 % 

v piatich rovnomerných splátkach vždy k 1.9. príslušného roka, počnúc rokom 1999 končiac rokom 

2003. Titulom Kúpnej zmluvy zo dňa 04.12.1998 eviduje mesto Žiar nad Hronom voči dlžníkovi ku dňu 

30.11.2014 pohľadávku vo výške 5 670,85 € s príslušenstvom. Predmetná pohľadávka bola 

vymáhaná JUDr. Ing. Miroslavom Pallerom, súdnym  exekútorom, so sídlom Exekútorský úrad, 

Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom v exekučnom konaní, sp. zn.  EX 31/2006, a následne na 

základe návrhu na zmenu exekútora zo dňa 20.02.2012 Mgr. Jozefom Deákom, súdnym exekútorom 

so sídlom Exekútorský úrad, Horná 23, P.O. Box 199, 974 01 Banská Bystrica, sp, zn. EX 1284/2012.  

 Z oznámenia o stave exekúcie EX 1284/2012 zo dňa 27.11.2014 vyplýva, že dlžník 

v súčasnosti nedisponuje žiadnym exekvovateľným majetkom, z ktorého by bolo možné uspokojiť 

vymáhaný nárok. Súdnym exekútorom bola vierohodne a relevantne preukázaná nemajetnosť 

povinného a pokračovaním v exekúcii by dochádzalo k neúčelnému zvyšovaniu exekučných trov.   

V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ak je zo všetkých okolností 

zrejmé, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je preukázateľne trvalo 

neefektívne, možno od vymáhania pohľadávky upustiť. Za nevymožiteľnú pohľadávku sa považuje 

predovšetkým taká pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne t.j. po vyčerpaní všetkých právnych 

možností voči dlžníkovi aj na iných osobách, na ktorých sa mohla vymáhať alebo ak by vymáhanie 

zrejme neviedlo k výsledku alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli ich prínos. 

 

Príloha: 

 Oznámenie o stave exekúcie EX 1284/2012 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

v zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške  

5 670,85 € s príslušenstvom voči dlžníkovi – Jozef Ďuriš, nar. 30.01.1964, bytom  Žiar nad Hronom 1, 

965 01 Žiar nad Hronom, a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.  

  













 

 

 



Bod 17c) -  11 

Dôvodová správa k bodu rokovania: 

Mesto Žiar nad Hronom má v záujme kúpiť pôvodný dom na Svätokrížskom nám. v Žiari nad Hronom, 
v ktorom plánuje zriadiť expozíciu histórie nášho mesta. 

Prílohy: 

Príloha č.1 – LV č. 468 

Príloha č.2 – graficky zdokumentovaná poloha nehnuteľností na snímke z katastrálnej mapy 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad 

Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 468,  a to: 

 stavba – rod. dom so súp. č. 241, postavený na CKN parcele č. 104 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere  825 m

2
, 

 pozemok CKN parcela č. 104 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  825 m
2
 ,  

 pozemok CKN parcela č. 105 – záhrady o výmere 71 m
2
,  

 

za kúpnu cenu 80 000,- Eur, slovom osemdesiattisíc Eur.   

od predávajúcich:  

 Anna Majerská, rod. Líšková, nar. 30.11.1942, trvale bytom Šoltésovej 692/13, 965 01 Žiar nad 
Hronom 
- v spoluvlastníckych podieloch 1/6 z celku + 1/6 z celku  
 

 Jozef Líška, rod. Líška, nar. 22.03.1940, trvale bytom Ul. Jesenského 882/80, 965 01 Žiar nad 
Hronom 
- v spoluvlastníckych podieloch 1/6 z celku + 1/6 z celku  
 

 Ján Líška, rod. Líška, nar. 26.09.1945, trvale bytom Morovnianska cesta 24/1, 972 51 Handlová 
- v spoluvlastníckych podieloch 1/6 z celku + 1/6 z celku   
 

na kupujúceho do výlučného vlastníctva: 

Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 
Sídlo. Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 
 

Vo veci kúpy nehnuteľností sú splnené všetky zákonné podmienky. 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 


