
 

Zasadnutie MsZ 09.09.2004 
 

 
V ý p i s 

 
uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom, konaného dňa 

9. septembra 2004 od 9,00 hodiny v zasadačke MsKC v Žiari nad Hronom 

 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 145/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Berie na vedomie  
 
Kontrolu plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 112/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Berie na vedomie  
 
Informáciu o práci mestskej rady a stálych komisií pri MsZ. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 113/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.7.2004. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 114/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
A/ Berie na vedomie 
 
      Informáciu o príprave zámerov rozpočtu mesta pre rok 2005. 
 
  
B/ Ukladá prednostke MsÚ 
 
      Návrh rozpočtu pre rok 2005 predloţiť na rokovanie MsZ v mesiaci december. 
 
         Termín: v uznesení 
         Zodpovedný: v uznesení 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 115/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2003/2004, organizácia školského 
roku 2004/2005 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 116/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
A/ Berie na vedomie 
 
Informáciu o stave ţivotného prostredia na území mesta. 
 
 
B/ Odporúča primátorovi mesta 
 

1. Zabezpečiť rekonštrukciu, dobudovanie a vybudovanie stanovíšť pre 1 100 litrové kontajnery. 
2. Zabezpečiť výstavbu kompostárne v areáli skládky TKO v Horných Opatovciach. 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 117/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Berie na vedomie  
 
Informáciu o realizovaní Národného projektu č. V v meste Ţiar nad Hronom. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 118/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
A/ Schvaľuje 
 
1. Zrušenie  rozpočtovej   organizácie   Základná škola  Ţiar nad Hronom, Ul. J. Kollára č.2, Školský 

klub detí pri Základnej škole J. Kollára 2 v Ţiari nad Hronom a Školskú jedáleň pri Základnej škole, 
J. Kollára 2 v Ţiari nad Hronom k 31.7.2004 v  zmysle   §  23   zákona   303/1995 Z. z.  o  
 rozpočtových pravidlách    v znení neskorších predpisov   a   v súlade   s rozhodnutím MŠ SR 
o vyradení zo siete zo dňa 25.6.2004 číslo: 
CD-2004-7292/14299-3:09/ZŠ,   CD-2004-7292/14299-3:09/ŠKD a s rozhodnutím MŠ SR zo 
dňa 9.7.2004 číslo CD-2004-7292/22239-4:122. 

 
2. Zrušenie  zariadenia Materská   škola Ţiar nad Hronom, Ul. Š.Moysesa č. 2 k 31.7.2004    v 

 zmysle   §  23   zákona   303/1995 Z. z.  o   rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov   v súlade   s rozhodnutím MŠ SR o vyradení zo siete zo dňa 25.6.2004 číslo: CD-2004-
7292/14302-1:09/MŠ a zrušenie Školskej jedálne pri Materskej škole, Ul. Š.Moysesa 2 s 
rozhodnutím MŠ SR zo dňa 9.7.2004 číslo CD-2004-7292/22239-4:122. 

 
3.   Za jej nástupnícku organizáciu Základnú školu Ţiar nad Hronom, Ul. M.R. Štefánika č.17, s ktorou 

sa zlúčila v súlade s § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl 
v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 25.6.2004 o vyradení 
Základnej školy Ţiar nad  Hronom, Ul. J. Kollára č. 2 a jej súčastí zo siete  k 30.6.2004  
 

4. Odňatie   hnuteľného  majetku zo správy Základnej školy Ţiar nad  Hronom, Ul. J. Kollára  
       č.2 k 30.06.2004  

 
5. Zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej školy Ţiar nad Hronom, Ul. M.R.      
       Štefánika č.17 k 01.07.2004 
 
6. Prevod dlhodobého hmotného majetku Materskej školy Š. Moysesa 2 Ţiar nad Hronom na ostatné 

predškolské zariadenia mesta k 01. 07. 2004 
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7. Predaj dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene   495 405,50   Sk (Príloha č.1., str.1/3) 
       predaj    drobného   hmotného   majetku   do   500,- Sk   v  obstarávacej cene 53 914,88 Sk  
       (Príloha č.1, str. 2/3) predaj drobného hmotného majetku od 501,- do 30 000,-Sk v obstarávacej 

cene 80 070,73 Sk  (Príloha č.1, str. 3/3) Pre kupujúceho - Banskobystrický samosprávy kraj, 
Námestie SNP č. 23, Banská Bystrica, IČO: 378 28 100 za kúpnu cenu 1 Sk. 
 

B/  Ukladá 
       
1. riaditeľke školy vypracovať mimoriadnu účtovnú závierku RO Základná škola Ţiar nad Hronom, Ul. 

J. Kollára č.2  k 31.7.2004 
 

Zodpovedný: v uznesení 
Termín: v uznesení 

 
 

2. prednostke   mestského  úradu   zverejniť   zrušenie   RO   Základná     škola   Ţiar   nad   
Hronom, 

Ul. J. Kollára č.2 a to spôsobom miestne obvyklým.    
     

  Zodpovedný: v uznesení 
Termín: priebežne  

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 119/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Berie na vedomie 
 
Kontrolu stavu vybavovania sťaţností a petícií občanov mesta ZH za I. polrok 2004. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 120/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
A/ Schvaľuje 
 
Zámer plateného parkovania na Ul. Š. Moysesa s účinnosťou od 1.4.2005.  
 
B/ Ukladá prednostke MsÚ 
 
Na novembrového zasadnutie MsZ predloţiť riešenie prejazdu a parkovania v medziblokových 
priestoroch. 
 
        Zodpovedný: v uznesení 
        Termín: v uznesení 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiari nad Hronom  
č. 121/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Prenájom kancelárií o celkovej výmere 1 238,38 m2, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti – stavbe na 
Námestí Matice slovenskej č. 8 v Ţiari nad Hronom, na prízemí, I,II, III, IV, V poschodí, suterénu podľa 
prílohy : 
 
- doba nájmu : neurčitá od 1.4.2004  
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- cena nájmu : 250 Sk/m2/rok + 20 % 
- účel nájmu : kancelárie ţiadateľa 
 
pre ţiadateľa : 
 
Krajský úrad  
Nám. Ľ. Štúra 1 
974 01  Banská Bystrica 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiari nad Hronom  
č. 122/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Prenájom kancelárií č. 93, 101 o celkovej výmere 64,08  m2, ktorá sa nachádza v nehnuteľnosti – 
stavba „ Administratívna budova st.org.“, na parcele č. 643, súp. č. 409, LV č. 1136, Nám. Matice 
slovenskej č. 8 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, za podmienok: 
 

- účel nájmu – prevádzkovanie kancelárie výkon štátnej správy  
- cena nájmu: 250,-Sk/m2/ročne + 20% 
- doba nájmu - neurčitá od 01.09.2004   

pre ţiadateľa : 
 
Krajský úrad  
Nám. Ľ. Štúra 1 
974 01  Banská Bystrica 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiari nad Hronom  
č. 123/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Prenájom kancelárií s príslušenstvom o celkovej výmere 186,28 m2 (VIII. poschodie), ktorá sa 
nachádza v nehnuteľnosti – stavba „ Administratívna budova st.org.“, na parcele č. 643, súp. č. 409, 
LV č. 1136, Nám. Matice slovenskej č. 8 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, za podmienok:  
 
- účel nájmu – pedagogicko-psychologická poradňa  
- cena nájmu – 300 Sk/m2/ročne, 
- doba  nájmu – určitá od 01.10.2004 do 31.12.2014  
 
pre ţiadateľa : 
 
Pedagogicko-psychologická poradňa 
Ul. Š. Moysesa 14 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Žiari nad Hronom  
č. 124/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – stavby „Poţiarnej zbrojnice“ v Ţiari nad Hronom, časť mesta Šášovské 
Podhradie, súp. č. 86, nachádzajúcej sa na parc. č. 1/3, zapísanej na LV č. 179 v katastrálnom území 
Šašovské Podhradie za kúpnu cenu 1 Sk. 
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pre kupujúceho: 
Coop Jednota Ţarnovica 
spotrebné druţstvo 
Bystrická 44 
966 81  Ţarnovica 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 125/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Odpredaj nehnuteľnosti – bytov do osobného vlastníctva, ktorá sa  nachádza na ulici M. Chrásteka 
č.23. č. súpisné 511 vedená na LV č.1136, parcela č. 700/46 v k. ú. Ţiar nad Hronom, v cene 7.500 Sk 
jednoizbový byt, 12.500 Sk dvojizbový byt pre ţiadateľov : 
 
 
Fabryová Soňa 2 izb. č. bytu 5,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.5   
Rusnák Jozef   1 izb. č. bytu 8,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.8             
Ries Slavomír  2 izb. č. bytu 11,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.11   
Mikulová Júlia 2 izb. č. bytu 12,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.12  
Šarkozi Dominik 2 izb. č. bytu 14,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.14          
Teknešová Elena 2 izb. č. bytu 22,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.22  
Ţiliaková Nadeţda 1izb.č.bytu 25,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.25  
Oskerská Iveta 2 izb. č. bytu 30,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.30           
Kaločaj Karol 2 izb. č. bytu 31, bytom M. Chrásteka č.511,byt č.31   
Kerešová Erika 1 izb. č. bytu 32,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.32   
Kováčová Anna 1 izb. č. bytu 33,bytom M. Chrásteka č.511,byt č.33  
Farbaková Zuzana 2 izb. č. bytu 35,bytom M. Chrásteka č.511,byt č. 35  
Sitášová Monika 2 izb. č. bytu 43,bytom M. Chrásteka č.511,byt č. 43           
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 126/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere  29 m2 v obytnom dome na Ul. M. Benku č. 1, 
Ţiar nad Hronom, súp. č. 1376, nachádzajúcej sa na  parc. č. 1149/91, zapísanej na LV č. 2712  
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom  za kúpnu cenu 6.700 Sk. 
 
pre kupujúceho: 
Viera Nagyová 
Vansovej 5/31 
965 01  Ţiar nad Hronom 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 127/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Sťahuje 
 

Z rokovania MsZ bod č. 9e) – 7, prenájom nebytových priestorov v priestoroch X. MŠ pre MUDr. 

Zuzanu Kukolíkovú. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 128/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Prenájom priestorov – miestností  
- prízemie, vchod č.8, kancel. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17  a príslušenstva o  celkovej   výmere  170,8 

m2 
ktoré sa nachádzajú  v nehnuteľnosti - stavba „Administratívna budova st.org.“, na parcele č.643, 
súp.č.409, LV č.1136, Nám. Matice slovenskej č.6 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom,  
       -      celková výmera 170,80 m2 

-  cena nájmu  4.500 Sk/m2/ročne 
-  doba nájmu – určitá  od 15.09.2004 do 31.12..2019  
-  účel nájmu –  zriadenie pobočky  Dexia banky     

pre ţiadateľa : 
 
Dexia banka  Slovensko a.s.  
Pobočka Banská Bystrica , Horná 25 
974 00  Banská Bystrica 
zastúpená : Ing. Vladimír Ďuriak 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 130/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Nájom 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 Centrálna autobusová zástavka, na Ul. SNP v Ţiari nad 

Hronom,  súp. č 2711,  postavenej na parc. č. 2034/34 o výmere  848 m2 a na parcele 
č. 2034/35 o výmere 1244 m2.   

b. stavba s charakteristikou sociálne zariadenie, na Ul. SNP v Ţiari nad Hronom, súp. č. 
1389, postavenej na parcele č. 1961/2 a parcele č. 1184/5,  

      
pre ţiadateľa :       Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. 

                 Balkán 53, 960 95 Zvolen 
                  IČO : 36054666 
                  DIČ : 36054666/685 
                  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  
                  oddiel: Sa, vloţka číslo: 701S 

 
 
     doba nájmu : neurčitá 
     cena nájmu :  200 000 Sk / ročne,  ( slovom dvestotisíc korún slovenských ročne ) 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 131/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
1.  kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 9 o výmere 227 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/32, orná pôda o celkovej výmere 
227 m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
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- diel č. 10 o výmere 50 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/35, orná pôda o celkovej výmere 
50 m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
- diel č. 11 o výmere 96 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/38, orná pôda o celkovej výmere 
96 m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
- diel č. 12 o výmere 95 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/4, ostatná plocha o celkovej 
výmere 95 m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
( diel  č.9 , 10 , 11 , 12   je riešený  z pôvodnej  KNE  parcely č. 558/2 , evidovanej na liste vlastníctva 
č.325 )  od spoluvlastníkov : 
-p. Nováková Magdaléna rod.Zúbriková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.A.Kmeťa 20/1    
v spoluvlastníckom podiele  1/2 
-Ing. Klimentová Eva rod. Šupinová, bytom Ţiar nad Hronom, M.R.Štefánika č.3/13, 
v spoluvlastníckom podiele 1/4, 
-Ing. Bešinová Alena, rod.Šupinová, bytom Zvolen, Ul. V.P: Tótha 19  v spoluvlastníckom podiele 1/4 
za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
2. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 714 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/40, orná pôda o celkovej výmere 
714 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –12/04,    
- diel č. 2 o výmere 231 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/6, ostatná plocha o celkovej 
výmere 231 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-12/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej parcely č. 561 , zapísanej v pozemnokniţnej 
vloţke č.699 )  od spoluvlastníka : 
-p.Dvornáková Mária rod. Hrmová, bytom Bratislava, Ul.Struková 19  v spoluvlastníckom podiele 2/4, 
za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
 
3. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 850 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/41, orná pôda o celkovej výmere 
850 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –13/04,    
- diel č. 2 o výmere 238 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/7, ostatná plocha o celkovej 
výmere 238 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-13/04,    
 ( diel  č.1 , 2  je riešený  z KNE  parcely č. 562 , zapísanej na liste vlastníctva č.2504 )  od 
spoluvlastníkov : 
-Mgr. Dvonč Jozef, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Hviezdoslavova č.12/73 v spoluvlastníckom  
  podiele 1/6, 
-p.Rakovský Jozef, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Kukučínová 765/17 v spoluvlastníckom podiele 2/9 
-p.Kukučková Štefánia rod. Zúbriková, bytom Martin, Ul.Podhájska 52 v spoluvlastníckom podiele 2/9 
-p.Sklenková Mária rod. Danková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Opatovská 13 v spoluvlastníckom 
podiele 2/18 
-p.Danko Michal, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Petruša 4 v spoluvlastníckom podiele 2/18, 
za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
4. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 830 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/42, orná pôda o celkovej výmere 
830 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –14/04,    
- diel č. 2 o výmere 184 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/8, ostatná plocha o celkovej 
výmere 184 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-14/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej parcely č. 563 , zapísanej v pozemnokniţnej 
vloţke č.507 )  od spoluvlastníka : 
-p.Dvornáková Mária rod. Hrmová, bytom Bratislava, Ul.Struková 19  v spoluvlastníckom  
  podiele 2/4, za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
5. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 396 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/43, orná pôda o celkovej výmere 
396 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –21/04,    
- diel č. 2 o výmere 77 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/9, ostatná plocha o celkovej 
výmere 77 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-21/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z KNE  parcely č. 558/3 , zapísanej na liste vlastníctva č.2672 )  od 
spoluvlastníkov : 
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- p.Mandáková Lýdia rod. Lojková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Dr.Janského 470/9 v spoluvlastníckom 
podiele 1/4 
- p.Lojková Agáta rod. Pruţinová, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.SNP 87 v spoluvlastníckom podiele 1/4 , 
za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
6. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 396 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/43, orná pôda o celkovej výmere 
396 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –21/04,    
- diel č. 2 o výmere 77 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/9, ostatná plocha o celkovej 
výmere 77 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-21/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z pôvodnej pozemnokniţnej parcely č. 558/3 , zapísanej v pozemnokniţnej 
vloţke č.417 )  od spoluvlastníka : 
- p.Lojková Agáta rod. Pruţinová, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.SNP 87 v spoluvlastníckom podiele 1/2, 
za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
7. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 489 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/45, orná pôda o celkovej výmere 
489 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –23/04,    
- diel č. 2 o výmere 35 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/11, ostatná plocha o celkovej 
výmere 35 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-23/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z pôvodnej pozemnokniţnej parcely č. 555 , zapísanej na liste vlastníctva 
č.1799 )  od spoluvlastníkov : 
- p.Guttmannová Emília rod. Krajčiová, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Rudenková 6 v spoluvlastníckom 
podiele 1/6 + 1/12 + 1/4 
- Ing.Krajčiová Mária rod. Krajčiová, bytom Banská Bystrica, Ul.Severná 28 v spoluvlastníckom 
podiele 1/6 + 1/12 + 1/4, za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
8. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 869 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/46, orná pôda o celkovej výmere 
869 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –24/04,    
- diel č. 2 o výmere 41 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.2008/3, zastavaná plocha o celkovej 
výmere 41 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-24/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z pôvodnej pozemnokniţnej parcely č. 554 , zapísanej v pozemnokniţnej 
vloţke č.329 )  od spoluvlastníka : 
- p.Baloghová Anna rod. Kriveková, bytom Svit, Ul.Štúrova 70 v spoluvlastníckom podiele 1/8, za cenu 
stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
9. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 979 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/47, orná pôda o celkovej výmere 
979 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –25/04,    
- diel č. 2 o výmere 25 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.2008/4, zastavaná plocha o celkovej 
výmere 25 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-25/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z KNE  parcely č. 553 , zapísanej na liste vlastníctva č.1530 )  od 
spoluvlastníkov : 
- p.Čergeová Anna rod. Štutíková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Medzi vodami 12 spoluvlastníckom 
podiele 1/24 
- Švogríková Anna rod. Švogríková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.SNP 34 v spoluvlastníckom podiele 
1/4 
- p.Bako Martin, bytom Kolta, Kolta č.342 v spoluvlastníckom podiele 1/12 
- p.Sklenková Mária rod. Danková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Opatovská 791/13 v spoluvlastníckom 
podiele 1/48 + 3/48 
- p.Danko Michal, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Š.Petruša 4, v spoluvlastníckom podiele 3/48 
- p.Kukučka Milan, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Jilemnického ¼, v spoluvlastníckom podiele 1/36 
- p.Zúbrik Ján, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Kukučínova 22, v spoluvlastníckom podiele 1/12 
- p.Danko Ján, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Š.Petruša 4, v spoluvlastníckom podiele 1/48 
- Švogríková Mária rod. Švogríková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Novomeského 5/24 
v spoluvlastníckom podiele 1/4, za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
10. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
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- diel č. 1 o výmere 1023 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/48, orná pôda o celkovej výmere 
1023 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –26/04,    
- diel č. 2 o výmere 6 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.2008/5, zastavaná plocha o celkovej 
výmere 6 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-26/04,    
 ( diel  č.1  , 2  je riešený  z KNE  parcely č. 552 , zapísanej na liste vlastníctva č.2312 )  od 
spoluvlastníka : 
- Čierny Ján, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Medzi vodami č.28 v celosti, za cenu stanovenú dohodou 
170,-Sk/m2. 
 
11. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 859 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/49, orná pôda o celkovej výmere 
859 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –27/04,    
( diel č.1 je riešený  z KNE  parcely č. 551/3, zapísanej na liste vlastníctva č.1622)  od spoluvlastníka : 
- p.Martinca Jozef, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Partizánska 29 v spoluvlastníckom podiele 1/6, za 
cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
12.  kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 824 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/50, orná pôda o celkovej výmere 
824 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –28/04,    
( diel č.1 je riešený  z KNE  parcely č.551/1, zapísanej na liste vlastníctva č.2251) od spoluvlastníkov : 
-  p.Orságová Mária rod.Kösegiová, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Svitavská 12/23 v spoluvlastníckom 
podiele 1/2 
- p.Hurtíková Kornélia rod.Hurtíková, bytom Ţiar nad Hronom, Svätokríţske nám. č.273/53 
v spoluvlastníckom podiele 1/8 
- p.Hurtík Pavol, bytom Sušice-Česká republika, Ul. V rybníčkách 716 v spoluvlastníckom podiele 1/8 
- p.Hurtík Peter, bytom Ţiar nad Hronom, Svätokríţske nám. č.272/51 v spoluvlastníckom podiele 1/8 
- p.Hurtík Ján, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.Hviezdoslavova 280/10 v spoluvlastníckom podiele 1/8, 
 za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
13. kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 1 o výmere 4327 m2, ktorý vytvára  časť novej KN  parcely č.1820/51, orná pôda o celkovej 
výmere 5072 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060 –30/04,    
- diel č. 2 o výmere 745 m2, ktorý vytvára  časť novej  KN  parcely č.1820/51, orná pôda o celkovej 
výmere 5072 m2, podľa geometrického plánu č. 35 300 060-30/04,    
 ( diel  č.1 je riešený  z KNE  parcely č. 678/1 , diel č.2 je riešený z KNE parcely č. 679/1, obe KNE 
parcely sú zapísané na liste vlastníctva č.2221)  od spoluvlastníkov : 
- Ing.Rakovský Vladimír, bytom Banská Bystrica, Ul.Bakošova 31 v  spoluvlastníckom podiele 1/5 
- Ing.Jarošová Elena rod. Rakovská, bytom Bratislava, Ul.Čiliţská 2  v spoluvlastníckom podiele 1/5 
- p.Líška Ján, bytom Handlová, Ul.Morovnianska cesta 24/1 v spoluvlastníckom podiele 1/5 
- p.Líška Jozef, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Jesenského 80 v spoluvlastníckom podiele 1/5 
- p.Majerská Anna rod.Líšková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Šoltésovej 13 v spoluvlastníckom podiele 
1/5, za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 
 
14.  kúpu nehnuteľnosti  - pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 
- diel č. 5 o výmere 119 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/31, orná pôda o celkovej výmere 
238 m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
- diel č. 6 o výmere 25 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/34, orná pôda o celkovej výmere 50 
m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
- diel č. 7 o výmere 44 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1820/37, orná pôda o celkovej výmere 44 
m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
- diel č. 8 o výmere 52 m2, ktorý vytvára  novú KN  parcelu č.1821/3, ostatná plocha o celkovej 
výmere 104 m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-184/2003,    
( diel  č.5 , 6 , 7 , 8   je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej  parcely č. 559/3 , evidovanej 
v pozemnokniţnej vloţke č.335 )  od spoluvlastníka : 
-p. Nováková Magdaléna rod.Zúbriková, bytom Ţiar nad Hronom, Ul.A.Kmeťa 20/1 

      v spoluvlastníckom podiele  1 / 2 ,  za cenu stanovenú dohodou 170,-Sk/m2. 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
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č. 132/ 2004 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
1.  kúpu nehnuteľnosti - pozemok  diel č. 1 o výmere 103 m2, ktorý tvorí  novú KN  parcelu č.158/16, 
tr.tr.porast o celkovej výmere 103 m2 , podľa geometrického plánu č.350 300 060 – 4/03 zo dňa 
24.04.2003. 
(diel  č.1 je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej parcely č. 20 , evidovanej na liste vlastníctva č.1098)  
od spoluvlastníka : 
-p.Doletinová Alţbeta  v spoluvlastníckom podiele 2/20, za cenu stanovenú na základe znaleckého 
posudku. 
 
2. kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN 
parcela č.24, zastavaná plocha o celkovej výmere 1773 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.1234 od 
vlastníka: 
p.Flimerová Helena, bytom Lehôtka pod Brehmi č.53 v spoluvlastníckom podiele 1/12, za cenu 
stanovenú na základe znaleckého posudku. 
 
3.  kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN   
 parcela č.29, zastavaná plocha o výmere 1964 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.301 od  vlastníkov : 
- p.Luptáková Oľga v spoluvlastníckom podiele 3/216,  
- p.Senková Ilona  v spoluvlastníckom podiele 6/432,  
  za cenu stanovenú na základe znaleckého  posudku. 
 
4.  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.350 300 060 – 10/03 zo 
dňa 04.06.2003. 
(diel  č.1 je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej parcely č. 33 , evidovanej v pozemnokniţnej 
zápisnici č.41  od spoluvlastníkov : 
-p.Mária Debnárová rod.Dolnická  v spoluvlastníckom podiele 3/4, 
-p.Debnár Jozef v spoluvlastníckom podiele 1/4,  za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. 
 
5.  kúpu nehnuteľnosti - pozemok  diel č. 1 o výmere 134 m2, ktorý tvorí  časť novej KN  parcely 
č.158/21, tr.tr.porast o celkovej výmere 631 m2 , podľa geometrického plánu č.350 300 060 – 9/03 zo 
dňa 01.06.2003, 
(diel  č.1 je riešený  z pôvodnej  pozemnokniţnej parcely č. 34 , zapísanej na liste vlastníctva č.433)  
od spoluvlastníkov : 
-p.Mária Finková rod.Kukučková, bytom Bratislava, Ul.Ţitná 29  v spoluvlastníckom podiele 12/144, 
-p.Judé Margita Mária rod.Finková, bytom Francúzsko, 6Rue de Rozieres, Avant-Les-Marcily 
v spoluvlastníckom podiele 12/144,   
-p.Mária Oravcová rod.Sklenková, bytom Turček č.24   v spoluvlastníckom podiele 12/144, 
-p.Ondrej Skladan, bytom Sklené Teplice č.22   v spoluvlastníckom podiele 12/144, 
-p.Jozef Ambroz  v spoluvlastníckom podiele 36/144, 
-p.Berta Ambrozová rod.Kováčová v spoluvlastníckom podiele 36/144,   
-p.Ondrej Finka   v spoluvlastníckom podiele 12/144, 
-p.Katarína Finková v  spoluvlastníckom podiele 6/144, 
-p.Augustína Sutarová rod. Finková  v spoluvlastníckom podiele 6/144, 
za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. 
 
6.  kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN   
 parcela č.1016, orná pôda o výmere 975 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.1680 od  vlastníkov : 
- p. Krajči Štefan v spoluvlastníckom podiele 1/4, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. 
 
7.  kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN 
parcela č.1017,orná pôda o výmere 975 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.2675 od vlastníka : 
-p.Bodorová  Veronika, bytom Janova Lehota č.158 v spoluvlastníckom podiele 1/5, za cenu 
stanovenú na základe znaleckého posudku. 
 
8.  kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN   
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 parcela č.1021, orná pôda o výmere 975 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.1894 od  vlastníka: 
- p. Hlinková Anna rod.Baranová v spoluvlastníckom podiele 1/16, za cenu stanovenú na základe 
znaleckého posudku. 
 
9.  kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN   
 parcela č.1034, orná pôda o výmere 975 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.1668 od  vlastníkov : 
- p. Libo Imrich v spoluvlastníckom podiele 1/7,  
- p. Libo Štefan v spoluvlastníckom podiele 1/7,  
-p. Libová Anna rod.Orságová v spoluvlastníckom podiele 1/7, za cenu stanovenú na základe 
znaleckého posudku. 
 
10. kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN 
parcela č.1043/2,orná pôda o výmere 825 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.2034 od vlastníka : 
- p. Krajči Koloman v spoluvlastníckom podiele 1/28 + 1/16, 
- p. Krajčiová Mária v spoluvlastníckom podiele 1/16, 
- p. Dolnická Mária rod.Gachová v spoluvlastníckom podiele 1/16, za cenu stanovenú na základe 
znaleckého posudku, tj.63,-Sk. 
 
11. kúpu nehnuteľnosti - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN 
parcela č.1046,orná pôda o výmere 2296 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.2092 od vlastníka : 
SR v správe SPF, sídlo Bratislava , Ul.Búdková 36 v celosti za cenu stanovenú na základe znaleckého 
posudku. 
 
12.  kúpu nehnuteľnosti  - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN 
parcela č.1036,orná pôda o výmere 975 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.1667 od spoluvlastníkov: 
-p.Greguš Jozef v spoluvlastníckom podiele 8/16 za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku.  
 -p.Čierny  Ján v spoluvlastníckom podiele 1/16 za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. 
 
13.  kúpu nehnuteľnosti  - pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Opatovce,  E - KN 
parcela č.1029,orná pôda o výmere 975 m2, zapísanú na liste vlastníctva č.1370 /identifikovanú na 
stav katastra na základe geometrického plánu č.17796580-8/97 zo dňa 10.2.1997 / od vlastníka : 
-p.Tomáš Milan, bytom Ţiar nad Hronom , Ul. Sládkovičova č.6/34 v spoluvlastníckom podiele  4/8, za 
cenu 1,-Sk. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 133/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Kúpu nehnuteľnosti - pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom,   

- CKN parcela č.531/13, zastavaná plocha o výmere 425 m2,  
- CKN parcelu č.531/14, zastavaná plocha o výmere 1032 m2, ktoré sú zapísané na liste 

vlastníctva  
č.1724 od vlastníka : 

- Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení predsedom Milanom Marčokom, sídlo Nám. Ľ.Štura 
č.1, Banská Bystrica v celosti za dohodnutú cenu 291 400,-Sk. 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 134/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Predaj  nehnuteľnosti – pozemku, KN  parcela č.1671/89 o výmere 14 m2 ,ktorá sa vytvára z pôvodnej 
CKN parcely č.1671/83, zapísanej na liste vlastníctva č.1136 na základe geometrického plánu 
č.33326177-109/04  v  katastrálnom území Ţiar nad Hronom , za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
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-p. Barboráš Vladimír, bytom Ţiar nad Hronom, Ul. Hviezdoslavova 2/4. 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 135/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku  KN parcely č.1804/7 orná pôda o výmere 4253 m2, vytvorenej 
z pôvodnej CKN parcely č.1804/4, orná pôda o celkovej výmere 20732 m2, evidovanej na liste 
vlastníctva č.1136 na základe geometrického plánu č.35 300 060–20/2004,za kúpnu cenu 300 Sk/m2 , 
pre kupujúceho:  
- FF Systembau spol. s r.o., sídlo: Ţiar nad Hronom, Priemyselná 100, IČO: 36 624 063, zastúpená 
konateľkou spoločnosti  Mgr. Martinou  Šmondrkovou. 
 
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 136/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosť-  pozemok pod obytným domom, CKN parcela 
č.700/16 o celkovej výmere 1808m2, evidovanej na liste vlastníctva č.2253, nachádzajúcej sa 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, za cenu 150 Sk/m2 pre ţiadateľa : 

- Mgr. Martin Sklenka, bytom Ul.Š.Pártošovej č.9/13, Ţiar nad Hronom  o veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu   6455/499820 tín. 

    
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 137/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
A/ Ruší  
 
Uznesenie MsZ č.13/2004 zo dňa 5.februára 2004 v plnom znení  (MsZ schválilo  predaj 
nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela 
č.1910/1, zastavaná plocha o výmere 1189 m2 a CKN parcela č.1910/4 o výmere 1158 m2, ktoré sú 
zapísané na liste vlastníctva č.1136, za cenu  300,-Sk/m2, pre ţiadateľov : 
- p. Igor Kováč  a manţ. Petra Kováčová  rod.Gašparová, obaja bytom Lovča, Ul.Gerometrova č.78 
v spoluvlastníckom podiele 1 / 2 
- p. Anton Zúbek,  bytom Veľké Pole č.235 a manţ. Eva Zúbeková rod. Baliová, bytom Hodruša 
Hámre č.288 v spoluvlastníckom podiele 1 / 2 ). 
 
 
B/ Schvaľuje  
 
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN 
parcela č.1910/1, zastavaná plocha o výmere 1189 m2 a CKN parcela č.1910/4 o výmere 1158 m2, 
ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č.1136, za cenu  300,-Sk/m2, pre ţiadateľov : 
- p. Igor Kováč  a manţ. Petra Kováčová  rod.Gašparová, obaja bytom Lovča, Ul.Gerometrova č.78  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 138/ 2004 

 



 

Zasadnutie MsZ 09.09.2004 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Neschvaľuje 
 
Prenájom na dobu 30 rokov časti parcely o výmere 108 m2, nachádzajúcej sa na CKN parcele 
č.531/1, ostatná plocha o celkovej výmere 4918 m2 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, vedenej 
na liste vlastníctva č. 1136 pre ţiadateľa : 
- p. Eva Filipová , Priehradka 395/19, Hliník nad Hronom 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 139/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Neschvaľuje  
 

Predaj nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN 

parcela č.1574/18, ostatná plocha o výmera 2180 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 

pre kupujúceho:  

-p. Ivan Kabina, bytom Lutila, Podhorská č.12. 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 140/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Schvaľuje 
 
Odpredaj nehnuteľnosti aukčným predajom – pozemku,  nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Ţiar nad Hronom na  Ul. Jesenského: 
- KN parcela č.1149/45, zastavaná plocha o výmere 763 m2, ktorá je vytvorená z CKN parcely      
č.1149/46  (list vlastníctva č.1136) na základe geometrického plánu č.35300060-18/2003 zo dňa   
23.9. 2003  
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 141/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Sťahuje 
 
Z rokovania MsZ bod č. 9g)  prenájom ( predaj ) objektu a pozemkov pod objektom Krytá plaváreň 
v Ţiari nad Hronom. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 129/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
5. zmenu rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom na rok 2004 v zmysle predloţeného návrhu. 
 
   

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 142/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje 
 
Predaj majetku v členení: 



 

Zasadnutie MsZ 09.09.2004 
 

a) zásoby v obstarávacej cene    1 407 602,48 Sk 
b) dlhodobý hmotný majetok v obst. cene  1 379 055,00 Sk 
 
za kúpnu cenu 1 Sk 
 
pre kupujúceho: 
Technické sluţby, s.r.o. 
SNP 131 
965 01  Ţiar nad Hronom 
IČO: 31609651 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 143/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
A/ Odvoláva  
 
Mgr. Milana Gocníka z funkcie tajomníka Normotvornej komisie pri MsZ. 
 
B/ Volí 
 
Za tajomníka Normotvornej komisie pri MsZ Mgr. Miroslavu Hudecovú. 
            
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 144/ 2004 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Odvoláva 
 
Z funkcie člena Komisie ekonomiky a financovania pri MsZ Ing. Jána Cehlára a p. Evu Šiškovú. 
 
 
 
 
 
 
 


