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Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 

 
 

miesto konania: zasadačka MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 11. november 2004, 9,00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 146/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení prijatých uznesení MsZ. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 147/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o práci mestskej rady a stálych komisií pri MsZ. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 148/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2004. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 149/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o stave spracovania regionálneho rozvojového dokumentu mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 150/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo A/ berie na vedomie 
Dôvodovú správu k Aktualizácii ÚPN HSA Ţiar nad Hronom a ÚPN CMZ Ţiar nad Hronom. 
 
    B/ schvaľuje 

1) Obstaranie nového Územného plánu mesta Ţiar nad Hronom. 
2) Harmonogram pre zabezpečenie ÚPN mesta Ţiar nad Hronom. 

 
C/ ukladá prednostke MsÚ 

1) zapracovať do výdavkov rozpočtu mesta pre rok 2005 poloţku: Obstaranie nového územného 
plánu mesta Ţiar nad Hronom – etapy Prípravné práce, Prieskumy a rozbory, Zadanie pre 
ÚPN mesta 

2) zabezpečiť obstaranie ÚPN mesta podľa schváleného harmonogramu 
 

Termín: v uznesení 
Zodpovedný: v uznesení   

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 151/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
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Informáciu o príprave zimnej údrţby pre rok 2004/2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 152/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 3/2004 Poţiarny poriadok mesta 
s doplnením paragrafu 20 takto : 
 
Spôsob vyhlásenia protipoţiarneho poplachu : 
 
a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipoţiarny poplach 
ustanoví primátor mesta a zverejní spôsobom určeným pre zverejnenie VZN. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 153/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Zmenu uznesenia MsZ č.20/2004 zo dňa 5.februára 2004,  v osobe  kupujúceho v dvoch prípadoch 
nasledovne: 
 
A, - meno a údaje pôvodného kupujúceho  
     “p. Dvornáková Mária rod. Smutná, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.M.R.Štefánika č.30/23 ” 
 
sa menia na údaje nového kupujúceho  
      “p. Dvornáková Mária rod.Dvornáková, bytom Zvolen, Stráţ 282/1”. 
 

B, - meno a údaje pôvodného kupujúceho „ 
     “p. Hogová Anna rod. Ţabková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.M.R.Štefánika č.30/17 ”, 
 
sa menia na údaje nového kupujúceho  
      “p. Filipčík Ľuboš a Jana  rod. Budajová, bytom Sklené Teplice č.224”. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 154/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ ruší 
Uznesenie MsZ č.132/2004 v bode 4 zo dňa 9.septembra 2004,  v plnom znení.   
 

B/ schvaľuje 
Kúpu nehnuteľnosti - pozemok  diel č. 1 o výmere 590 m2, ktorý tvorí  časť novej KN  parcely 
č.158/22, tr.tr.porast o celkovej výmere 993 m2 , podľa geometrického plánu č.35 300 060 – 10/03 zo 
dňa 04.06.2003 v katastrálnom území Horné Opatovce (diel  č.1 je riešený  z pôvodnej  
pozemnokniţnej parcely č. 33 , evidovanej na liste vlastníctva č.1660 v poznámke)  od spoluvlastníka 
: 
 
-p.Karol Kotrbanec, bytom Bratislava, Pri Starej prachárni 18 v spoluvlastníckom podiele 3/4 + 1/4, 

 za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 155/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN 
parcela č.1038/2,orná pôda o výmere 942 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.1666 od vlastníka : 
-  p. Rusnák Ján v spoluvlastníckom podiele 1/2, 
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- p. Rusnáková Mária rod.Kúšová v spoluvlastníckom podiele 1/2, za cenu stanovenú na základe 
znaleckého posudku. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 156/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ udeľuje  

Predbeţný súhlas na odpredaj nehnuteľnosti - časti pozemku z CKN parcely č.615/1, evidovanej na 

liste vlastníctva č.1136  (Mesto ZH)  za cenu 500 Sk/m2,  pre ţiadateľa : 

- SIMIX- Milan Silný, Ul. Dr.Janského 15, Ţiar nad Hronom.  

 

    B/ ukladá mestskému úradu 

Zabezpečiť predloţenie geometrického plánu od ţiadateľa  ako podklad k schváleniu ţiadosti na 

nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 
    Termín: v uznesení 
    Zodpovedný: v uznesení 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 157/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 86,07 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/39, orná pôda o celkovej 
výmere 723 m2, podľa geometrického plánu č. 35300060-11/04,    
- diel č. 2 o výmere 27,73 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/5, ostatná plocha o celkovej 
výmere 233 m2, podľa geometrického plánu č. 35300060-11/04,    
 ( diel  č.1 , 2   je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej  parcely č. 560 , evidovanej v pozemnokniţnej 
zápisnici č.249 a na liste vlastníctva č.2302)  od spoluvlastníka : 
-p. Lesayová Oľga, rod. Kubalová, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Š.Moysesa  74/32 v spoluvlastníckom 
podiele  10/84,  za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 158/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 86,07 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/39, orná pôda o celkovej 
výmere 723 m2, podľa geometrického plánu č. 35300060-11/04,    
- diel č. 2 o výmere 27,73 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/5, ostatná plocha o celkovej 
výmere 233 m2, podľa geometrického plánu č. 35300060-11/04,    
 ( diel  č.1 , 2   je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej  parcely č. 560 , evidovanej v pozemnokniţnej 
zápisnici č.249 a na liste vlastníctva č.705)  od spoluvlastníka : 
-p. Obertáš Pavel, rod. Obertáš, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.A.Hlinku č.14 
      v spoluvlastníckom podiele  10/84,   
 za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 159/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ ruší  
Uznesenie MsZ č. 98/2004 zo dňa 3.júna 2004. MsZ schválilo odpredaj nehnuteľnosti – bytu do 
osobného vlastníctva, ktorá sa nachádza na ulici M. Chrásteka č. popisné 23, č. súpisné 511 vedená 
na LV č.1136, parcela č. 700/46 v k.ú. Ţiar nad Hronom, v cene za dvojizbový byt 12 500 Sk, pre 
ţiadateľa:  
- Luptáková Klára, 2 izb. byt, bytom M. Chrásteka č.511,byt č.2 
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    B/ schvaľuje  
Odpredaj nehnuteľnosti – bytu do osobného vlastníctva, ktorá sa nachádza na ulici M. Chrásteka č. 
popisné 23, č. súpisné 511 vedená na LV č.1136, parcela č. 700/46 v k.ú. Ţiar nad Hronom, v cene za 
dvojizbový byt 12 500 Sk, pre ţiadateľa:  
- Luptáková Zuzana, 2 izb.,bytom M. Chrásteka č.511, byt č.2 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 160/ 2004 
       uznesenie nepodpísané primátorom mesta 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
a) Spoplatnenie   parkovania v zóne vymedzenej  ul. Dr. Janského   po  ul.  A. Dubčeka  a  od  ul.  M.  

R. 
      Štefánika po ulice J. Hollého a Komenského v čase: 

Pondelok aţ piatok: od 07.00 hod. do 17.00 hod. 
Sobota: od 08.00 hod. do 12.00 hod. 

b) Poplatky za parkovanie: 
- jednorazová parkovacia karta: cena 6 Sk/hod. 
- vyhradzovacia parkovacia karta: cena 5 000 Sk/rok 
- parkovacia karta prenosná alebo neprenosná: cena 3 000 Sk/rok 

a) Zmenu dopravného značenia vyznačujúcu zónou so spoplatneným parkovaním na Ul. Š. 
Moysesa, Ul.  

       Dr. Janského,   Ul. A. Dubčeka,   Ul. M. R. Štefánika,   Ul. J. Hollého, Ul. Komenského, Ul. 
Jiráskovej  
       a na Nám. Matice slovenskej. 
 
b) Obyvateľom bytových domov vo vymedzenej zóne pridelenie rezidentskej parkovacej karty 

bezplatne ( majiteľovi konkrétneho osobného motorového vozidla ). 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 161/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o vykonaných aktivačných prácach. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 162/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
S účinnosťou od 01.12.2004 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v predškolskom zariadení vo výške 200,- Sk na jedno dieťa. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 163/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ zriaďuje  
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

  
    B/ menuje  

Členov komisie v zloţení: 
 
Jaroslav Benča 
Mgr. Slavomír Šimeg 
Mgr. Monika Kopčová 
Ing. Róbert Mihok 
Mgr. Mária Ulrichová 
Adolf Tatár 
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Mgr. Katarína Dekýšová 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 164/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí  
S predloţeným návrhom dlţníka:  
 
V.I.Z., spol. s r.o. 
IČO: 31 569 986 
Ul. SNP 128, Ţiar nad Hronom 
 
na vyrovnanie, zo dňa 25.10.2004: 
 
a) prednostní veritelia sa uspokoja v celej výške, 
b) ostatní veritelia do 180 dní od schválenia návrhu na vyrovnanie veriteľmi prvej a druhej skupiny, 

pričom veritelia obdrţia 15 % svojich zistených pohľadávok a v nesplnenom zvyšku záväzok 
zaniká. 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 165/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo ruší  
Uznesenie MsZ č. 78/2004 zo dňa 3.6.2004 v plnom znení ( MsZ uloţilo prednostke MsÚ vypracovať 
všeobecne   záväzné   nariadenie   mesta   Ţiar   nad   Hronom  o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky sluţieb, ktoré bude riešiť aj čas zásobovania prevádzok ). 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 166/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje 
Predaj nehnuteľností nachádzajúcich  sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar nad 
Hronom, okres Ţiar nad Hronom, zapísaných na LV č. 1136 :  

a) stavba, s charakteristikou krytá plaváreň, súp. číslo 508, postavená na pozemku CKN 
parcela číslo 531/11 a parcela číslo 531/13. 

b) pozemok, KN - C parc. č. 531/11 o výmere  2309 m2, zastavaná plocha  
c) pozemok, KN – C parc. č. 531/12 o výmere 3718 m2, zastavaná plocha  
d) pozemok, KN – C parc. č. 531/13 o výmere   425 m2, zastavaná plocha 
e) pozemok, KN – C parc. č. 531/14 o výmere 1032 m2, zastavaná plocha 

 
      
     pre ţiadateľa  :    Miroslav Grznár – PEGOS 
                                 Ul. Š. Moysesa 65, Ţiar nad Hronom 
                                 IČO : 14209624 
                                 zapísaný v Ţivnostenskom registri pri Obvodnom                         
                                 úrade v Ţiari nad Hronom, reg. č. : 613 - 3935 
 
za kúpnu cenu v celkovej výške 292 400,- Sk s DPH, slovom dvestodeväťdesiatdvatisícštyristo korún 
slovenských. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 167/ 2004 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Vyplatenie polročnej odmeny primátorovi mesta vo výške 50 %  z priemerného mesačného platu. 
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