Bod 8a) - 1
Dôvodová správa k bodu rokovania
Mesto Žiar nad Hronom ako zriaďovateľ škôl zrealizovalo projekt: „Rekonštrukcia bežeckej dráhy – 4.
ZŠ, Žiar nad Hronom“ v areáli Základnej školy Jilemnického 2, Žiar nad Hronom v celkovej výške
339.118,43 Eur, cena bola upravená po zosumarizovaní všetkých aktuálnych dokladov.
Projekt realizoval zhotoviteľ – FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o so sídlom Dlhá 89/B, Nitra. Stavba
obsahuje:
- bežecký ovál so šprintérskou rovinkou
- sektor pre skok do diaľky
- výškarsky sektor a sektor pre hod oštepom
- sektor pre vrh guľou, hod diskom a kladivom.
Projekt sa realizoval v areáli, ktorý je v správe správcu - Základná škola, Ul. Jilemnického ulica č. 2,
Žiar nad Hronom. V záujme hospodárneho, účelného a efektívneho využívania nehnuteľného majetku
mesta Žiar nad Hronom, majetkovoprávny odbor predkladá tento návrh na zverenie majetku do správy
Základnej školy, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom, ktorej zriaďovateľom je mesto Žiar nad
Hronom.
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v platnom znení,
článok XIII., bod. 5 písmeno a) a bod 10 rozhoduje o zverení nehnuteľného majetku do správy
mestské zastupiteľstvo.
Z uvedeného dôvodu predkladáme opätovne na rokovanie predmetný materiál.

NÁVRH

NA

UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo
a/ ruší
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 133/2020 zo dňa 10. decembra 2020.

b/ schvaľuje:
zverenie majetku mesta Žiar nad Hronom do správy Základnej školy, Ul. Jilemnického 2, Žiar nad
Hronom v zmysle článku XIII. bodu č. 5 písmena a) a bodu č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Žiar nad Hronom v platnom znení, a to:


nehnuteľný majetok: Rekonštrukcia bežeckej dráhy - 4. ZŠ, Žiar nad Hronom, v celkovej
hodnote 339.118,43 Eur.

Bod 8a) - 2
Dôvodová správa k bodu rokovania
Mesto Žiar nad Hronom navrhuje darovať Svetu zdravia, a.s. so sídlom : Digital Park II, Einsteinova
25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884, generátor AIRVO 2 komplet, ktorý sme im dali do výpožičky
dňa 19.1.2021, na základe Zmluvy o výpožičke. Generátor bol zaradený do hnuteľného majetku mesta
v obstarávacej cene 5.899,20 Eur, v odpisovej skupine č.2, na počet odpisovania rokov 6. Zostatková
hodnota prístroja k marcu 2021 bude 5.571,20 Eur.
Popis prístroja: Generátor AIRVO TM 2 Nasal High Flow je generátor s integrovaným zvlhčovačom
a ohrevom vdychovanej zmesi o rozmere 295 x 170 x 175 mm a hmotnosti 2,2 kg. Je určený
pre použitie s nosnými kanylami Optiflow Plus. Zlepšuje okysličenie, mukociluliary klírens, úľavu od
príznakov, komfort pacienta. Zvyšuje objem pľúc na konci výdychu, dychový objem a znižuje dychovú
frekvenciu, oxid uhličitý, mieru úmrtnosti. Má farebný grafický displej, bezúdržbový integrovaný senzor
O2, integrovaný výhrevný adaptér a integrovaný teplotný snímač.

NÁVRH

NA

UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje:
darovanie generátoru AIRVO 2 komplet, spoločnosti: Svet zdravia, a.s., so sídlom : Digital Park II,
Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884, prevádzka: Všeobecná nemocnica v Žiari nad
Hronom.

Bod 8a) - 3
Dôvodová správa k bodu rokovania
1. Žiadateľ:

LK realinvest s.r.o., Cyrila a Metoda 359/10, 965 01 Žiar nad Hronom

2. Predmet žiadosti:

predaj stavby Domu so súp. č. 43 na UL. SNP v Žiari nad Hronom
s pozemkom pod stavbou, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

2.1 Legislatívne
východiská:

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

2.2 Stavba a parcela:

Stavba – Dom so súpisným číslom 43, postavenej na CKN parcele č. 1635/5
nachádzajúcej sa na Ul. SNP a pozemok CKN parcela č. 1635/5 v Žiari nad
Hronom
Príloha č. 1 – situácia

3. Prílohy:

NÁVRH

NA

UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje:
v súlade s § 9a ods. 2 písm. a) a s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres
Žiar nad Hronom, evidovaného na LV č. 1136 v podiele 1/1, a to:



Stavba - Dom so súpisným číslom 43, postavený na pozemku CKN parcela č. 1635/5,
nachádzajúci sa na Ul. SNP v Žiari nad Hronom,
Pozemok - CKN parcela č. 1635/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420 m2.

Pre žiadateľa:
LK realinvest s.r.o.
sídlo: Cyrila a Metoda 359/10, Žiar nad Hronom
IČO: 46 584 625
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavba bude po rekonštrukcii využívaná ako
ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
(zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov)

Príloha č.1

