
Zasadnutie MsZ 03.11.2005 

 
 

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadačka MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 3. november 2005, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 108/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) ruší  
Uznesenie   MsZ   č.   87/2005  v bode B 2 (MsZ poverilo prednostku MsÚ návrhom prípravy zmluvy pre 
bytové spoločenstvá č. 304 a 305 a predloţiť ju na rokovanie novembrového MsZ). 
  
    b) odporúča   
Pri kaţdom uznesení MsZ určiť termín plnenia do 1 roka od prijatia uznesenia a zodpovednosť pri vyhodnotení 
uznesení MsZ. 
 
    c) berie na vedomie 
Informáciu o plnení uznesení MsZ v Ţiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 3.11.2005. 
 
    d) ukladá hlavnej kontrolórke mesta 
Predloţiť v písomnej forme vyhodnotenie prijatých uznesení za obdobie od r. 2003 na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v mesiaci december 2005. 
 
Termín: v uznesení 
Zodpovedný: v uznesení 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 109/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o práci mestskej rady a stálych komisií pri MsZ. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 110/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 111/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
a)  IV. zmenu rozpočtu, ktorá predstavuje celkové navýšenie rozpočtu o 2.400.tis. Sk tak na strane príjmov ako 
aj na strane výdavkov. 
 
 
b) zdruţenie finančných prostriedkov s nadáciou : 
 
Nadácia ZSNP a Slovalco 
Štatutárny orgán – Elena Sukopová – správca nadácie 
Priemyselná 12, 965 63 Ţiar nad Hronom 
IČO : 00626813 
 
 za účelom vybudovania detského ihriska na Hviezdoslavovej ulici v meste Ţiar nad Hronom. 
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Na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov výška podielu mesta na zdruţených finančných 
prostriedkoch pre rok 2005  bude  400 000,-Sk.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 112/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o odpadovom hospodárstve a vyhodnotenie separovaného zberu na území mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 113/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom - diel č.1 
vytvorený z neknihovanej pozemnokniţnej parcely č.877/1 o výmere 125 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu 
č.1916/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 125 m2 podľa geometrického plánu č.36636029-189/2005 
overeného dňa 23.09. 2005 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
 
Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Ţiar nad Hronom 
965 01 Ţiar nad Hronom 
IČO: 31939309 
zastúpená konateľom Mgr. Miroslavom Hlaváčikom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 114/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom - diel č.1 
vytvorený z neknihovanej pozemnokniţnej parcely č.536 o výmere 68 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu 
č.2034/39 - zastavaná plocha o celkovej výmere 68 m2 podľa geometrického plánu č.36636029-220/2005 
overeného dňa 11.10. 2005 za cenu 500 Sk/m2 pre ţiadateľov: 
 
Ján Hanzel a Boţena Hanzelová 
Ul. SNP 82 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 115/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela č. 
288/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva  č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
   
Helena Ihradská 
Ul. A. Dubčeka 43/19  
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 116/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela 
č.463/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1372 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
1 Sk pre ţiadateľa:  
 
Henrieta Šebeňová 
Ul. A. Štefanku 6/2 
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965 01 Ţiar nad Hronom 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 117/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
Z dnešného rokovania bod č. 5 materiálu 7a) majetkovoprávne vzťahy – prenájom časti pozemku pre s.r.o. 
SAFRI. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 118/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela č. 
702/245, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva  č. 1136 za cenu 
150,-Sk/m2 pre ţiadateľa: 
   
Bernardína Šmidová 
Novomeského 10/64 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 119/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo ruší 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.137 /2003 zo dňa 25. septembra 2003 v Ţiari nad Hronom v plnom 
znení. (MsZ schválilo odpredaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad 
Hronom: 
 
- KN parcela č. 691/2, ostatná plocha o výmere 1 878 m2, 
- KN parcela č. 693/5, zastavaná plocha o výmere 1 521 m2, 
- KN parcela č. 694, zastavaná plocha o výmere 82 m2, 
- KN parcela č. 698/9, orná pôda o výmere 840 m2, 
- KN parcela č. 698/10, orná pôda o výmere 8 687m2, 
- KN parcela č. 1949/2, zastavaná plocha o výmere 459 m2, 
 
vytvorené na základe geometrického plánu č.35 300 060 - 27/2003,  za cenu  1.500 Sk/m2, pre - 1. 
Developérska , s r.o., so sídlom Ţilina , Veľká Okruţná 39, IČO : 36 411 680). 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 120/ 2005 
         
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Záber verejného priestranstva, nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 100 m2 vytvoreného z CKN parcely 
č.1944/3, ostatná plocha o celkovej výmere 6.917 m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 v katastrálnom 
území Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach: 
 

- účel: umiestnenie stánku s občerstvením 
- cena: 5Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 10.11. 2005 do 31.12. 2006 
  

    pre ţiadateľku: Alţbeta Bieliková, Ul. Pod Donátom 6/86, Ţiar nad Hronom, IČO: 40390616  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 121/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Kúpu nehnuteľnosti – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom 
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- CKN parcela č.1574/25, zastavaná plocha (ihrisko) o výmere 3131 m2  
- CKN parcela č.1574/26, zastavaná plocha (chodník) o výmere 161 m2, 
 
vytvorené z pôvodnej CKN parcely č.1574/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8407 m2, 
evidovanej na liste vlastníctva č.2621 (Športový klub ZSNP, s.r.o., Janského 4, Ţiar nad Hronom) na základe 
geometrického plánu č.31562388-212-25/2005 overeného dňa 3.5.2005  
za cenu max. 100 Sk/m2 od: 
Športový klub ZSNP, s.r.o. 
Jánskeho 4 
965 01 Ţiar nad Hronom 
IČO:31636071 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 122/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
a) Predaj bytu č. 13, na 5. nadzemnom podlaţí, vchod 6 – sekcia C o celkovej výmere 69,56 m2 , ktorý sa 

nachádza  v nehnuteľnosti  Bytový dom č. 1, „Ţiar nad Hronom – Pod Vŕšky“ (zapísaný ako stavba s.č. 
1372 na liste vlastníctva č. 3037), postaveného na CKN parcele č. 1149/67,  ktorá je zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3037 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu 730.380,- Sk. (10.500 Sk/m2.) 

b) Predaj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
súpisné číslo 1372, odpovedajúci podielu podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých 
bytov a nebytových priestorov v dome o veľkosti 6956/683947. 

c) Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parcela číslo 1149/67 o výmere 1299 m2, zastavaná 
plocha, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 1372 postavený o veľkosti 6956/683947 za kúpnu cenu 
1.982 Sk. 

 
pre kupujúceho 
Páalová Lucia 
J. Kráľa 15/58 
965 01  Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 123/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) sťahuje  
Z dnešného rokovania bod – predaj resp. prenájom objektu na Ul. Novomeského v Ţiari nad Hronom (bývalé 
detské jasle). 
 
    b) ukladá prednostke MsÚ 
Rokovať so všetkými záujemcami o moţnom prenájme tohto objektu respektíve o iných alternatívach. 
 
Zodpovedný: v uznesení 
Termín: priebeţne 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 124/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo  a) ruší 
Uznesenie MsZ č. 50/05 zo dňa 28.4.2005 v plnom znení (MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti – stavba „ III. ZŠ-
pavilón II“  na Ul. Cyrila a Metoda, súp. č. 351, nachádzajúci sa na parc. č. 506, zapísanej na LV č. 1136 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu 3 mil. Sk pre kupujúceho: Peter Stráňava, M. R. 
Štefánika 2477/2, 022 01  Čadca). 
 
    b) schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – stavba „ III. ZŠ-pavilón II“  na Ul. Cyrila a Metoda, súp. č. 351, nachádzajúci sa na parc. 
č. 506, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom formou dobrovoľnej draţby v zmysel 
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných draţbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch 
a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Kúpna cena nehnuteľnosti nesmie 
klesnúť pod sumu 3 mil. Sk. 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
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č. 125/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – stavby „ garáţ“  na Ul. Sládkovičovej, súp. č. 1866 v Ţiari nad Hronom, postavená na  
CKN parcele č. 1792/3, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu 
950.000 Sk 
 
pre kupujúcich: 

1. Pavel Majerčík, Hollého 11, 965 01  Ţiar nad Hronom, v podiely 1/2 
2. Ján Slašťan, Ul. Bernolákova 4/12, 965 01  Ţiar nad Hronom, v podiely 1/2 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 126/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo poveruje 

Pracovníkov mestského úradu zabezpečiť potrebnú dokumentáciu k odpredaju nehnuteľnosti „ bytový dom“ na 
Ul. Hutníkov súp. č. 301 v Ţiari nad Hronom, postaveného na CKN parc. č. 281, zapísanej na LV č. 1136 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom realitnej kancelárii Marshall reality, s.r.o., M. R. Štefánika ½, Ţiar nad 
Hronom. 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 127/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
Z dnešného rokovania bod  7d) prevod obchodného podielu spoločnosti Hotel LUNA spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť : 
Zifčáková Lucia 
 
 
 
 


