
Zasadnutie MsZ 03.02.2005 

 
Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadačka MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 3. február 2005, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 1/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o kontrole plnenia prijatých uznesení MsZ. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 2/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o práci mestskej rady a stálych komisií pri MsZ. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 3/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Správu o vynaloţených finančných prostriedkoch na Pláţové kúpalisko Ţiar nad Hronom za rok 2004. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 4/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ berie na vedomie 
Informáciu o novovzniknutej neziskovej organizácii Nemocnice a polikliniky, jej zámeroch a rozvoji 
zdravotníckej starostlivosti v regióne Ţiar nad Hronom. 
 
    B/ poveruje primátora mesta 
Aby po podpísaní zmluvy o výkone správy NsP v Ţiari nad Hronom vstúpil do rokovania so správcom, s cieľom 
udrţať a rozvíjať existujúcu štruktúru, rozsah a kvalitu poskytovaných zdravotníckych sluţieb (zdravotníckej 
starostlivosti ) v tomto zariadení. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 5/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.11.2004.  

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 6/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
I. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2005 v zmysle predloţeného návrhu. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 7/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Zmenu Čl. 4 bod 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady.  

 
Znenie Čl. 4 bod 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady :  
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„ Zasadnutia Mestskej rady zvoláva pozvánkou primátor mesta, minimálne 3 dni pred plánovaným 
zasadnutím. Pozvánka musí obsahovať termín, miesto, čas a program rokovania Mestskej rady.“ 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 8/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
p. Máriu Hudecovú, bytom Jesenského 84, Ţiar nad Hronom, na funkciu  prísediacej pre Krajský súd v Banskej 
Bystrici na funkčné obdobie štyroch rokov 2005 – 2009. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 9/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o vývoji nezamestnanosti v okrese a v meste Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 10/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo A/ schvaľuje 
Zámer zefektívnenia výkonu kultúrnych sluţieb činnosti MsKC. 
 
    B/ Ukladá prednostke MsÚ 
Vypracovať alternatívne riešenie vyuţitia DK.  
 
    Termín: MsZ v mesiaci apríl 
    Zodpovedný: v uznesení 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 11/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo ukladá Komisii kultúry, športu, mládeže a školstva pri MsZ 
Pripraviť stanovisko k hodnotiacej správe o činnosti MsKC za rok 2004. 
 
Termín: MsZ v mesiaci apríl 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 12/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
Z rokovania MsZ bod č. 1 – udelenie predbeţného súhlasu na odpredaj časti pozemku pre p. Mariana Hanzela. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 13/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

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

288/297, zastavaná plocha o výmere 19 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 (Mesto Ţiar nad 

Hronom) , za cenu  300 Sk/m2, pre ţiadateľa:  

- p. Mališová Mária rod. Cimová, bytom Gen. Ľ. Svobodu 24,  Banská Štiavnica 

 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 14/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Horné Opatovce, 
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- diel 1 z neknihovanej parcely o výmere 1 039 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu č. 9/3, ostatná plocha 
o celkovej výmere 1 039 m2, 

- diel 2 z neknihovanej parcely o výmere 1 276 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu č. 34/182, zastavaná 
plocha o celkovej výmere 1 276 m2, 

- diel 3 z neknihovanej parcely o výmere 1 425 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu č. 9/2, ostatná plocha 
o celkovej výmere 1 425 m2, 

- diel 4 z neknihovanej parcely o výmere 832 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu č. 34/130, ostatná 
plocha o celkovej výmere 832 m2, 

- diel 5 z neknihovanej parcely o výmere 951 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu č. 34/513, ostatná 
plocha o celkovej výmere 951 m2, podľa geometrického plánu č. 17794129-4/2005 za kúpnu cenu 
300.000 Sk pre kupujúceho : 

- spoločnosť I.G.C. STROJAL s.r.o., sídlo Priemyselná č. 100, Ţiar nad Hronom, IČO: 35763361, zastúpená 
konateľom Ing. Ivanom Dankom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 15/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ schvaľuje 
Predbeţný súhlas na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN parcela č. 1975/3, zastavaná plocha o výmere 299 
m2, po majetkovoprávnom vysporiadaní na list vlastníctva č. 1136 ( mesto Ţiar nad Hronom ) za cenu 1 Sk pre 
ţiadateľa : 
- S.A.T. spol. s r.o., IČO: 36 047 830, sídlo Priemyselná 628, 965 01 Ţiar nad Hronom. 
 
    B/ ukladá mestskému úradu 
Zabezpečiť vypracovane dodatku k protokolu o prechode vlastníctva nehnut. majetku štátu na obec, podľa 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpis, nakoľko je vlastníctvo preukázané 
v pozemkovej knihe na Čekosl. soc. štát – Mestský národný výbor v Ţiari nad Hronom. 
 
    Zodpovedný: prednostka MsÚ 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 16/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
S účinnosťou od 01.03.2005 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v predškolskom zariadení pre individuálne integrované deti, ktoré strávia v MŠ z osobitných 
dôvodov pobyt kratší ako 4 hodiny denne, vo výške 50,- Sk na jedno dieťa. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 17/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ schvaľuje 
Presťahovanie Základnej umeleckej školy z priestorov na Ulici Cyrila a Metoda č. 22 do priestorov Základnej 
školy na Jilemnického ul. č. 2 v Ţiari nad Hronom k termínu 01.09. 2005 
 
    B/ ukladá prednostke MsÚ 
Zabezpečiť všetky činnosti súvisiace so sťahovaním. 
 
    Zodpovedný: v uznesení 
    Termín: v uznesení 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 18/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
 
1. Nájom  nehnuteľností :  
 

a) pozemok CKN  parc. č. 301- ostatná plocha o výmere 1622 m2 s vyuţitím pozemku – cintorín, urnový 
háj, nachádzajúca v katastrálnom území Šašovské Podhradie 
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b) stavba s charakteristikou dom smútku, súp. č. 497 nachádzajúca sa na pozemku CKN  parc. č. 302- 
zastavaná plocha o výmere 49 m2 v katastrálnom území Šašovské Podhradie, zapísaná na LV č. 179 

c) pozemok CKN  parc. č. 1681- ostatná plocha o výmere 27 307 m2 s vyuţitím pozemku – cintorín, 
urnový háj, nachádzajúca v katastrálnom území Ţiar nad Hronom 

d) pozemok CKN  parc. č. 1682/13 - ostatná plocha o výmere 3720 m2 s vyuţitím pozemku – cintorín, 
urnový háj, nachádzajúca v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, zapísaná na LV 1136 

e) stavba s charakteristikou dom smútku, súp. č. 383 nachádzajúca sa na pozemku CKN  parc. č. 1679- 
zastavaná plocha, v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, zapísaná na LV 1136 

f) pamätník nenarodeným deťom  
g) predajný stánok 

 
pre nájomcu :  Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o.  
   sídlo: Ţiar nad Hronom, Ul. A. Dubčeka 45, PSČ 965 58                                
     zastúpené: Igor Rozenberg, konateľ – riaditeľ spoločnosti,  

                zapísané: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
      oddiel  Sro, vloţka 2034/S,  

  IČO: 31 609 651                       
 
nájomné : 1 Sk / ročne  
doba nájmu : neurčitá od 01.12.2004 
účel : prevádzkovanie cintorínov (pohrebísk), a súvisiacich podnikateľských činností. 
 
 
2. Nájom  nehnuteľností :  
 
I. Stavba s charakteristikou Zimný štadión pozostávajúca z nasledovných nehnuteľností :  
 

a) Sociálne zariadenie zimného štadióna súpisné číslo 381 na CKN parcele č. 1673/2,   zapísaná na 
LV č. 1136 pre katastrálne územie Mesta Ţiar nad Hronom,   

b) Šatňa pre ľadovú plochu  súpisné číslo 1516, na CKN parcele č.  1673/6, zapísaná na LV č.  1136, 
pre katastrálne územie Mesta  Ţiar nad Hronom,  

c) Čpavkáreň , súpisné číslo 1517, na CKN parcele č. 1673/7, zapísaná na LV č.  1136, pre 
katastrálne územie Mesta  Ţiar nad Hronom,   

d) Ľadová   plocha, súpisné číslo  1517, na CKN parcele č. 1673/5, zapísaná na LV č. , pre 
katastrálne územie Mesta  Ţiar nad Hronom,  

e) Zastrešenie zimného štadióna v Ţiari nad Hronom. 
 

 
II. Tribúna na futbalovom štadióne, súpisné číslo 154 na CKN parcele  č.  1574/7  zapísaná na LV č. 1136 
pre katastrálne územie Mesta Ţiar nad Hronom,  
 
pre nájomcu : Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o.  
   sídlo: Ţiar nad Hronom, Ul. A. Dubčeka 45, PSČ 965 58                                
     zastúpené: Igor Rozenberg, konateľ – riaditeľ spoločnosti,  

  zapísané: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
      oddiel  Sro, vloţka 2034/S,  

  IČO: 31 609 651                       
 
nájomné : 1 Sk / ročne  
doba nájmu :  neurčitá od 01.12.2004 
účel :  prevádzkovanie ľadovej plochy, športových činností, pohostinskej sluţby, podnájom                         

jednotlivých   nebytových priestorov pre podnikateľské a iné športové a podnikateľské činnosti. 
 
 
3. Nájom  nehnuteľností :  
 

a) stavba s charakteristikou „KRYTÁ PLAVÁREŇ“ , súp. č. 508, postavená na CKN parc. č. 531/11 a 

parc. č. 531/11, nachádzajúcu sa na Ul.  M. Chrásteka v Ţiari nad Hronom v katastrálnom území Ţiar 

nad Hronom  
 
pre nájomcu :  Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o.  
   sídlo: Ţiar nad Hronom, Ul. A. Dubčeka 45, PSČ 965 58                                
     zastúpené: Igor Rozenberg, konateľ – riaditeľ spoločnosti,  
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                   zapísané: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
      oddiel  Sro, vloţka 2034/S,  

  IČO: 31 609 651                       
 
nájomné : 1 Sk / ročne  
doba nájmu : neurčitá od 01.12.2004 
účel : prevádzkovanie   bazénu  krytej plavárni, športových činností, pohostinskej sluţby,  podnájom 

nevyuţívaných  nebytových priestorov pre podnikateľské a iné  športové činnosti. 
 
 
4. Nájom  nehnuteľností :  
   

a) stavba  s charakteristikou hala na dotrieďovanie druhotných surovín, súp. č. 639, na parc. č. 247/4 
v katastrálnom území Horné Opatovce,  

b) pozemok C – KN parc. č. 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8, 158/9, 158/10, 158/11, 158/12, 158/19, 
158/20,158/24,  evidované na LV č. 794 v  katastrálnom území Horné Opatovce o celkovej výmere 
28 894 m2 v celosti, 

c) pozemok E – KN parc. č. 23, 26, 27, 30, 31, 32, 1009, 1015, 1018, 1019, 1020 – 1028, 1030, 1032, 
1033, evidované na LV č. 794 v  katastrálnom území Horné Opatovce o celkovej výmere 26 121 m2 
v celosti,  

d) pozemok E – KN parc. č. 1017 , evidované na LV č. 2675 v  katastrálnom území Horné Opatovce 
o výmere 975 m2 v celosti  

e) pozemok E – KN parc. č. 1016 , evidované na LV č. 1680 v  katastrálnom území Horné Opatovce 
o výmere 975 m2 v podiele ¾, 

f) pozemok E – KN parc. č. 28 , evidované na LV č. 1122 v  katastrálnom území Horné Opatovce 
o výmere 1924 m2 v celosti, 

g) pozemok E – KN parc. č. 29 , evidované na LV č. 301 v  katastrálnom území Horné Opatovce 
o výmere 1964 m2 v podiele 755/864 

h) pozemok E – KN parc. č. 24 , evidované na LV č. 1234 v  katastrálnom území Horné Opatovce 
o výmere 1773 m2 v celosti, 

 
pre nájomcu :  Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o.  
   sídlo: Ţiar nad Hronom, Ul. A. Dubčeka 45, PSČ 965 58                                
     zastúpené: Igor Rozenberg, konateľ – riaditeľ spoločnosti,  

                   zapísané: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
      oddiel  Sro, vloţka 2034/S,  

  IČO: 31 609 651                       
 
nájomné :  1 Sk / ročne  
doba nájmu :    neurčitá  od 01.01.2005 
účel :  zneškodňovanie odpadov v rozsahu oprávnenia, separácia odpadu a činnosti s tým súvisiace  
 
 
5. Zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ( v elektronickej prílohe )  do správy :  
 
pre správcu :  Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o.  
   sídlo: Ţiar nad Hronom, Ul. A. Dubčeka 45, PSČ 965 58                                
     zastúpené: Igor Rozenberg, konateľ – riaditeľ spoločnosti,  

                 zapísané: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
                  oddiel  Sro, vloţka 2034/S,  

  IČO: 31 609 651                                         
 
doba zverenia majetku do správy : neurčitá od 01.01.2005 
 
 
 
 


