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Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Ţiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadačka MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 5. máj 2006, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 18/ 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 19/ 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Informáciu o práci mestskej rady a stálych komisií mestského zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 20/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o činnosti mestskej polície za rok 2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 21/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
a) Záverečný účet mesta Ţiar nad Hronom bez výhrad. 
 
b) Upustenie od vymáhania pohľadávok za zrušené Stredisko sluţieb škole voči p. Višnievskemu Branislavovi 
v celkovej výške 45.000,- Sk 
 
c) Návrh rozdelenia výsledku  hospodárenia 31.986.387,97 za rok 2005 nasledovne: 
 

1. tvorba  rezervného fondu vo výške 3.198.638,80 Sk – 10% zo zákona 
2. pouţitie prostriedkov v beţnom rozpočtovom roku 2006 v celkovej výške 28.787.749,17 Sk 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 22/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 28.2.2006. 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 23/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
1. I. zmenu rozpočtu podľa  predloţeného návrhu, ktorý predstavuje navýšenie celkového rozpočtu mesta 
o 36.724 tis. Sk. 
 
2. V návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta presun sumy 3 753 tis. Sk, v rámci funkčnej klasifikácie 05.10. 
Nakladanie s odpadmi, z poloţky 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov na poloţku 723001 
Právnickej osobe zaloţenej obcou.  
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 24/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Kontrolu vybavovania sťaţností za rok 2005 a vykonanú kontrolnú činnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 25/ 2005  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Správu o činností obchodných spoločností s účasťou mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 26/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestský športový klub Ţiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 
2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 27/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Technické sluţby Ţiar nad Hronom, spol. s r.o. za rok 2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 28/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Správu o činnosti MsKC za rok 2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 29/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Informáciu o zámere odpredaja obchodného podielu v Hoteli Luna s.r.o. s tým, ţe je potrebné naďalej rokovať 
so súčasnými nájomcami objektu. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 30/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Návrh Zadania územného plánu mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 31/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Obstaranie Doplnku k územnému plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Ţiar nad Hronom – „Vodné dielo 
Šašovské Podhradie“. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 32/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
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Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.461/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 202 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za 
cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
  
Július Kolorédy, rod. Kolorédy - Hronkol nar.: 15. 8. 1965 
miesto podnikania: Ul. Sládkovičova 26/20, 965 01 Ţiar nad Hronom 
IČO: 33332584,  
miesto trvalého pobytu: Ul. Sládkovičova 26/20, 965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 5. 5. 2007 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 33/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.382/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľov: 
 
Daniel Goralko, nar.: 3.9. 1954 a manţelka Anna Goralková, nar.: 14.6. 1955,  
obaja miesto trvalého pobytu: 
966 31 Bartošova Lehôtka 159 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 5. 5. 2007 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 34/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.288/298 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad 
Hronom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľov: 
 
Ľubomír Vrbický, nar.: 17.2. 1957 a manţelka Ľubica Vrbická, nar.: 13.11. 1957,  
obaja miesto trvalého pobytu: 
Lovčica 194 
966 23 Lovčica – Trubín 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 5. 5. 2007 uznesenie stráca platnosť. 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 35/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.288/301 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za 
cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
  
Anna Harviláková, nar.: 6.7. 1941  
miesto trvalého pobytu: 
Ul. P. O. Hviezdoslavova 38/48  
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 5. 5. 2007 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 36/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.1640/9 – ostatná plocha o výmere 126 m2, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu 
č.35302551-7/2006 overeného dňa 22. 2. 2006 z pôvodnej CKN parcely č.1640/3 – ostatná plocha o 
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celkovej výmere 1077 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na liste 
vlastníctva č.1136 pre ţiadateľov:  
 
Ivan Kabina, nar.: 6.4. 1967 a Bibiána Kabinová, nar.: 3.8. 1966 
obaja miesto trvalého pobytu: 
Ul. Podhorská č.12 
966 22 Lutila 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 37/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo a) schvaľuje  
Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN 
parcely č.122/45 – zastavané plochy o výmere 159 m2, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu 
č.208-5/2006 overeného dňa 18.1.2006 z pôvodnej CKN parcely č.122/1 – zastavané plochy o celkovej výmere 
19913 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 
č.1136: 
 

- cena nájmu : 2500 Sk /159m2/ ročne 
- doba nájmu : určitá od 1.6. 2006 do 1.6. 2021   
- účel nájmu : výstavba   parkoviska   pre   motorové   vozidlá,  výsadba  zelene a okrasných drevín,     

výstavba   chodníka   pre   chodcov   v   rozsahu   vyznačenom v geometrickom pláne, ktorý bude   
      súčasťou nájomnej zmluvy   

 
pre ţiadateľa: 
  
Ctibor Doubrava 
miesto trvalého pobytu: 
A. Dubčeka 27/18 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe nájomná zmluva nebude uzatvorená do 5. 5. 2007 uznesenie stráca platnosť. 
    b) ukladá prednostke MsÚ 
 
Rozšíriť moţnosť výpovede zo zmluvy v prípade obmedzenia prechodu verejnosti. 
 
Termín: pri zhotovení zmluvy 
Zodpovedný: v uznesení  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 38/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom - diel č.2 o výmere 
35 m2, vytvorený z EKN parcely č.869/1 – ostatná plocha o výmere 2635 m2 (evidovaná na LV č.3327), ktorý 
vytvára s dielom č.1 novú CKN parcelu č.556/4 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 75 m2 podľa 
geometrického plánu č. 35302551-8/2006 overeného dňa 15.3. pre ţiadateľa : 
 
Dušan Štefan, nar.: 4.1.1971 
miesto trvalého pobytu: 
Ul. Š. Moysesa 39/14 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 39/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo a) ruší  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva zo dňa 8.12.2006 v Ţiari nad Hronom č. 157/ 2005 v bode 3: 
(Mestské zastupiteľstvo schválilo v bode 3: Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku 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: 



MsZ 05.05.2006 

- účel: umiestnenie stánku s občerstvením 
- za cenu a o výmere : 
- v období od 08.12.2005 do 30.04.2006 pozemok o výmere 100 m2 za cenu 5 Sk/m2/deň  
- v období od 01.05.2006 do 30.09.2006 : 
 
a) pozemok o výmere 59 m2 za cenu podľa zmluvy č. 51/EO/2002/MP-p  
b) pozemok o výmere 41 m2 za cenu 5 Sk/m2/deň  
 
- v období od 01.10.2006 do 31.12.2006 pozemok o výmere 100 m2 za cenu 5 Sk/m2/deň 
 

 pre ţiadateľa: Alexander Gašparič, Ţiar nad Hronom, IČO: 33325677) 
     

b) schvaľuje 
Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku 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 
- v dňoch: 
 

 1. od 15. 4. 2006 - 30. 4. 2006, pozemok o výmere 100 m2 za cenu 5 Sk/m2/deň 
            2. od 1. 5. 2006 do 30. 9. 2006: 

pozemok o výmere 41 m2 za cenu 5,-Sk/m2/deň 
(pozemok o výmere 59 m2 uţíva na základe  zmluvy č.51/EO/2002/MP-p) 

 
 3. od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006 o výmere 100 m2 za cenu 5 Sk/m2/deň.  

  
 pre ţiadateľa: 
 
 Alexander Gašparič 
 M. R. Štefánika 6/37 
 IČO: 33325677 
 965 01  Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 40/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo a) ruší  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva zo dňa 8.12.2006 v Ţiari nad Hronom č. 157/ 2005 v bode 1: 
(Mestské zastupiteľstvo schválilo v bode 1: Prenájom 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: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 8.12. 2005 do 31.12. 2006 
 

 pre ţiadateľa: 
 TTM s.r.o. - konateľ Martin Ťahúň, Horná 21, Banská Bystrica, IČO: 36622010 
     

b) schvaľuje 
Prenájom 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: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 1.5. 2006 do 30.9. 2006 

 
pre ţiadateľa: 
Martin Ťahúň, Ul. Vansovej 4/147  965 01  Ţiar nad Hronom 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 41/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  a) berie na vedomie 
Informáciu o zámere Zlatý projekt Kremnica. 
 
    b) podporuje  
Z dôvodu moţných negatívnych dopadov na ţivotné prostredie nesúhlasné stanovisko Mesta Kremnica, ktoré 
vyslovilo Mestské zastupiteľstvo v Kremnici uznesením     č. 1/0602 k  zámeru Zlatý projekt Kremnica 
navrhovateľa Tournigan Gold Corporation so sídlom vo Vancouveri   (Kanada), zastúpeného dcérskou 
spoločnosťou Kremnica Gold, a.s. so sídlom v Banskej Bystrici, v ktorom je navrhovaná ťaţba drahokovových 
rúd na loţisku Šturec pri Kremnici.   
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 42/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom a to: 
 

a) predaj nehnuteľnosti – stavba „ II. Materská škola“  na Ul. Š. Moysesa, súp. č. 411, nachádzajúca sa 
na parc. č. 407. 

b) predaj pozemku CKN parcela číslo 407 o výmere 517 m2, zastavaná plocha, na ktorom je stavba súp. 
č. 411 postavená. 

c) predaj pozemku CKN parcela číslo 408 o výmere 1079 m2, zastavaná plocha a nádvorie.  
 

za kúpnu cenu 2 350 000 Sk. 
 
pre kupujúceho : 
Hnilicová Anna - AMH 
Ul. Rudenkova 827/28 
965 01  Ţiar nad Hronom 
IČO: 14212226 
dátum nar.: 07.08.1951 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 43/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo  a) ruší  
Uznesenie MsZ č. 124/2005 zo dňa 03.11.2006 v bode b) (MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti – stavby „III. ZŠ- 
pavilón II“ na Ul. Cyrila a Metoda, súp. č. 351, nachádzajúcu sa na parc. č. 506, zapísanú na LV č. 1136 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom formou dobrovoľnej draţby v zmysle 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). 
 

b) schvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – stavby „III. ZŠ- pavilón II“ na Ul. Cyrila a Metoda, súp. č. 351, nachádzajúcu sa na parc. 
č. 506, zapísanú na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu: 2 800 000 Sk. 
 
pre kupujúceho : 
Ján Lupták 
965 32  Jastrabá 133 
dátum nar.: 22.11.1981 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 44/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
a) Majetkovú účasť spoločností MŠK Ţiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 36 618 357 v obchodnej spoločnosti 
FK Ţiar nad Hronom, s.r.o., vo výške 490 000 Sk t.j. obchodný podiel MŠK Ţiar nad Hronom, spol. s r.o. 
v celkovej výške 49%. (Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti FK Ţiar nad Hronom, s.r.o. – Príloha č. 1) 
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b) Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Ţiar nad Hronom a FK Ţiar nad Hronom, s.r.o. (Príloha č. 2) 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 45/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo neberie na vedomie 
Správu o vynaloţených finančných prostriedkoch na Pláţovom kúpalisku v Ţiari nad Hronom za rok 2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom  
č. 46/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
a) Zmenu Štatútu Mestského kultúrneho centra v Ţiari nad Hronom (ďalej len „MsKC“) nasledovne : 
 
Článok 3 bod I./1. znie : 
„Správa a prevádzka kultúrnych zariadení vrátane prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku. 
(príloha č. 1 – Štatút Mestskej kniţnice Michala Chrásteka v Ţiari nad Hronom)“ 
 
b) Štatút Mestskej kniţnice Michala Chrásteka (príloha č. 1 Štatútu MsKC v Ţiari nad Hronom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


