
 

Mimoriadne zasadnutie MsZ 01.04.2004 

                        
 

V Ý P I S 
 

uznesení z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, konaného 
dňa 1. apríla 2004 od 14,00 hodiny v zasadačke MsKC v ZH 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 38/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
1. Kúpu nehnuteľnosti – pozemku KN-E parcelu č. 457/1, nachádzajúcu sa na liste vlastníctva č. 730 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to v dieloch vytvorených na základe geometrického plánu č. 
32 300 060 – 10/4 : 
 
- diel č. 1 o výmere 288 m2, ktorý tvorí časť   KN-C parc.  č. 547/10,   zastavaná   plocha   o   celkovej  
   výmere 686 m2, 
- diel č. 2 o výmere 219 m2, ktorý tvorí časť   KN-C   parc. č. 547/11,  zastavaná   plocha   o   celkovej  
  výmere 964 m2, 
- diel č. 3 o výmere 1 681 m2, ktorý   tvorí   časť   KN-C  parc. č. 548/1,  zastavaná plocha   o celkovej    
  výmere   2 229 m2, od  spoluvlastníkov : 
 

 Dr. Ján Ľupták, bytom Ul. Olivová č. 42, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/3, 

 Mgr. Eva Rochovská, bytom Ul. Vansovej 7/2, Ţiar nad Hronom v spoluvlastníckom podiele 1/6, 

 Soňa Romanovová, bytom Palisády č. 25, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/6, 

 Jozef Ľupták, bytom Ul. Jesenského č. 22, Ţiar nad Hronom v spoluvlastníckom podiele1/3 
 
za cenu 507 Sk/m2. 

 
 
2. Kúpu nehnuteľnosti – pozemku KN-E parcelu č. 457/2, nachádzajúcu sa na liste vlastníctva č. 629 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, a to v dieloch vytvorených na základe geometrického plánu č. 
32 300 060 – 10/4 : 
 
- diel č. 4 o výmere 398 m2, ktorý   tvorí   časť KN-C parc. č. 547/10,   zastavaná   plocha   o  celkovej   
  výmere 686 m2, 
- diel č. 5 o výmere 745 m2,  ktorý   tvorí   časť KN-C parc. č. 547/11, zastavaná   plocha   o   celkovej  
  výmere 964 m2, 
- diel č. 6 o výmere 548 m2, ktorý tvorí časť KN-C parc. č. 548/1, zastavaná plocha o celkovej výmere  
  2 229 m2, 
- diel č. 7 o výmere 330 m2, ktorý vytvára novú KN-C parc. č. 548/4,  zastavaná  plocha    o   celkovej   
  výmere 330 m2, 
- diel č. 8 o výmere 293, ktorý   vytvára   novú   KN-C parcelu č. 548/5, zastavaná  plocha  o   celkovej     
  výmere  293 m2, od vlastníka : 
 

 Milan Zúbrik, bytom Ul. Jesenského č. 52, Ţiar nad Hronom v celosti za cenu 507 Sk/m2.  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 37/ 2004 

 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku, KN-C parcely č. 1813/9, ostatná plocha o celkovej výmere 892 m2, 
ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, pre kupujúceho 



 

Mimoriadne zasadnutie MsZ 01.04.2004 

Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., sídlo: Nám. SNP č. 2497, Zvolen, IČO: 31 562 817, za kúpnu 
cenu 600 Sk/m2. 
 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 39/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Odvolanie konateľa spoločnosti ŠK ZSNP s.r.o., Ul. Priemyselná č. 12, Ţiar nad Hronom, IČO: 
31 636 071, Mgr. Milana Gocníka, r.č. 780726/8403, bytom Bartošova Lehôtka č. 154. 
 
 
 
 
 
 


