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Bod 8a) – 1 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadateľ: p. Čierny a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

 

2. Predmet žiadosti: 
 

Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

§ 9a ods. 8 písm. e) 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 

3. Prijaté uznesenie  
    MsZ: 

  
č.64/2019 zo dňa 28.06.2019 

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

 
9,96 €/m2 

5. Znalecký posudok    
    a celková cena: 

9,84 €/m2, celková cena 1 210,- €, stanovená znaleckým posudkom č. 158/2019 
zo dňa 14.08.2019 

6. Geometrický plán: --- 

7. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  Pozemok sa nachádza na ul. Jesenského v Žiari nad Hronom, v 
  oplotení rodinného domu 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to parcelu:  

• CKN č. 729/4 o výmere 123 m2, vedenú na LV č. 1136, druh pozemku – zastavaná plocha 

a nádvorie, v podiele 1/1, 

za kúpnu cenu 12,- €/m2, 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  

p. Čierny a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 158/2019, vyhotoveným dňa 

14.08.2019 znalcom Ing. Štefanom Sviržovským na sumu 9,84 €/m2. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Ide o pozemok, ktorý je situovaný v oplotení záhrady, prislúchajúcej k rodinnému domu žiadateľov na ul. 

Jesenského. O pozemok sa riadne starajú a v neposlednom rade ide o zosúladenie skutočného 

užívacieho stavu so stavom právnym.  

 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.  

Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom 

v Žiari nad Hronom č. 64/2019 zo dňa 28.06.2019 a bol zverejnený od 21.08.2019 do 05.09.2019. 

 

Vo veci predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú splnené všetky zákonné 

podmienky.  

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020, uznesenie stráca platnosť.  



Bod 8a) - 2 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadateľ: p. Schmedler, bytom Rakúsko 

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 s § 9a ods. 2  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a v znení neskorších predpisov 

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 1149/191 o výmere 8 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

Podľa znaleckého posudku 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

 Pozemok sa nachádza na ul. Jesenského, tvorí súvislú plochu  
 s pozemkom žiadateľky, ktorý užíva. Ide o zosúladenie skutočného  
 užívacieho stavu so stavom právnym.  

 

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, identifikovaného Geometrickým plánom č. 

35302551-120/2018, vyhotoveným Tibor Balogh – GEOTOP, Šoltésovej 734/56, 965 01 Žiar nad 

Hronom, IČO: 35302551, a to:  

• novovytvorená CKN parcela č. 1149/191 o výmere 8 m2 – zastavaná plocha, odčlenená od 

pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha o celkovej výmere 50 700 m2, vedenej na 

LV č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

pre žiadateľku do výlučného vlastníctva:  

 

p. Schmedler, bytom Rakúsko 

 

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

v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.  

Poznámka: Žiadateľka je povinná predložiť do 31.03.2020 znalecký posudok k požadovanému pozemku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 8a) - 3 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 702/146 o výmere 16 m2 

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

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. M. Chrásteka, pozemok pod garážou  

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 702/146 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Adamková, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 4 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 613/1 o výmere 21 m2 

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

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Dr. Jánskeho a M.R.Štefánika – vnútroblok, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 613/1 o výmere 21 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Adamková, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 5 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 687/2 o výmere 20 m2 

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

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. J. Hollého, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 687/2 o výmere 20 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Andrašovský, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 6 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadatelia: p. Beňo a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľov 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 288/47 o výmere 18 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľov: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Hutníkov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 288/47 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  

p. Beňo a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 7 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 323/1 o výmere 19 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Dukelských hrdinov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 323/1 o výmere 19 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Florovič, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 8 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadatelia: p. Golebiowski a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garážami vo vlastníctve 
žiadateľov v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 335 o výmere 21 m2, CKN č. 336 o výmere 21 m2 

3. Cena v akej sú  
    Pozemky zaradené 
    do majetku mesta: 

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Hutníkov, pozemky pod garážami 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 335 o výmere 21 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

• CKN parcela č. 336 o výmere 21 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  

p. Golebiowski a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) – 9 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 656/6 o výmere 20 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Š. Moysesa za budovou mestského úradu, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 656/6 o výmere 20 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Karlubíková, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 10 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadateľ: p. Klačková, bytom Banská Bystrica 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 324/5 o výmere 17 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Dukelských hrdinov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 324/5 o výmere 17 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Klačková, bytom Banská Bystrica 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 11 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadatelia: p. Kordík a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garážami vo vlastníctve 
žiadateľov v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 288/303 o výmere 18 m2 

3. Cena v akej sú  
    Pozemky zaradené 
    do majetku mesta: 

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Hutníkov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 288/303 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  

p. Kordík a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 12 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 294/2 o výmere 25 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Hutníkov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 294/2 o výmere 25 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Letava, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 13 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 288/270 o výmere 18 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Hutníkov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 288/270 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Machák, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 14 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 702/203 o výmere 16 m2 

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

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. M. Chrásteka, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 702/203 o výmere 16 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Moška, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 15 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadatelia: p. Najšel a manželka, bytom Nitra 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vlastníctve žiadateľov 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 687/6 o výmere 21 m2 

3. Cena v akej sú  
    Pozemky zaradené 
    do majetku mesta: 

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. J. Hollého, pozemok pod garážou 

6. Prílohy: Príloha č. 1 – Grafická situácia 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 687/6 o výmere 21 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  

p. Najšel a manželka, bytom Nitra 

 

 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 16 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 381/2 o výmere 17 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Dukelských hrdinov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 381/2 o výmere 17 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Neuschlová, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 17 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 614/1 o výmere 21 m2 

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

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Š. Moysesa - vnútroblok, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 614/1 o výmere 21 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Pagáč, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 18 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

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

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa 
v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 288/75 o výmere 18 m2 

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

 
4,98 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. Hutníkov, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 288/75 o výmere 18 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:  

 

p. Rečlová, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod  8a) - 19 

Dôvodová správa k bodu rokovania 

 
1. Žiadatelia: p. Víťazka a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

2. Predmet žiadosti: 
 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garážami vo vlastníctve 
žiadateľov v k.ú. Žiar nad Hronom 

2.1 Legislatívne   
      východiská:  

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

2.2 Parcela  
      a výmera: 
 

 
  CKN č. 702/35 o výmere 15 m2 

3. Cena v akej sú  
    Pozemky zaradené 
    do majetku mesta: 

 
9,96 €/m2 

4. Návrh ceny zo  
    strany žiadateľa: 

9,96 €/m2 

5. Iné doplňujúce  
    Informácie: 

  ul. M. Chrásteka, pozemok pod garážou 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

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

predaj nehnuteľného majetku – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, 

obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, v podiele 1/1, 

a to:  

• CKN parcela č. 702/35 o výmere 15 m2 – zastavaná plocha a nádvorie,  

za kúpnu cenu 9,96 €/m2, 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  

p. Víťazka a manželka, bytom Žiar nad Hronom 

 

 

Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 26.09.2020 uznesenie stráca platnosť.  

 


