
MsZ 08.02.2007 

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Žiari nad Hronom 

 
miesto konania: zasadačka MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 8. február 2007, 9.00 hod. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 1 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
návrh Plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2007 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 2 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

I. Zriaďuje nasledovné stále komisie pri mestskom zastupiteľstve:  
 
a) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov  

 Úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov sú dané 
ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.  

 
b) Normotvornú komisiu 

Úlohy normotvornej komisie: 

 vyjadruje sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení mesta, 

 posudzuje súlad návrhov všeobecných záväzných nariadení mesta s právnymi predpismi vyššej 
právnej sily a právnymi predpismi rovnakej právnej sily, 

 posudzuje legislatívnu štruktúru návrhov všeobecných záväzných nariadení mesta. 
 

c) Komisiu pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta 
      Úloha Komisie pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:  

 schvaľovanie konceptu ročného záznamu kroniky mesta  
 

I. Volí:  
    a) v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných      funkcionárov  

- predsedu: Mgr. Slavomír Šimeg 
- členov:  ĽS-HZDS    - Mgr. Slavomír Šimeg  

SMER SD   - MUD. Ladislav Kukolík  
SDKÚ   -  Mgr. Marek Baláţ - SDKÚ  
SNS   - Ing. Michal Ţurav 
NEKA  - Ing. Peter Dubeň 

 
   b)    v Normotvornej komisii 

- predsedu:   Mgr. Peter Antal 
- členov:    Mgr. Peter Antal 

Mgr. Slavomír Šimeg 
           JUDr. Ján Kosťov  
 Aneţka Dürešová  
 Mgr. Miroslava Hudecová       

 
 c)    v Komisii pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta 
          -    členov :  Boţena Mikulčíková  
   Mgr. Mária Ulrichová  
   Ing. Richard Kafka     

II. Zrušuje  
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva, schválený uznesením Mestského        zastupiteľstva 
Ţiar nad Hronom č.: 3/2003 zo dňa 23.januára 2003.  

 
III. Zriaďuje nasledovné sekcie Mestského zastupiteľstva:  

a) Sekcia ekonomiky, 

b) Sekcia ţivotného prostredia, regionálneho rozvoja a architektúry mesta, 

c) Sekcia športu, školstva a kultúry, 
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d) Sekcia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky. 
 
IV. Schvaľuje 
         Rokovací poriadok sekcií Mestského zastupiteľstva mesta Ţiar nad Hronom, s účinnosťou od  08.02.2007 
 
V. Volí:  

    a)  Sekcia ekonomiky 
- predseda: Boţena Mikulčíková 
- členovia: Boţena Mikulčíková  

       Ing. Dušan Bosák 
Ing. Karol Krist 
Ing. Jozef Baláţ 

    Ing, Juraj Gallo  - tajomník  
 

  b)    Sekcia ţivotného prostredia, regionálneho rozvoja a architektúry mesta 
        -      predseda: Ing. Stella Víťazková 
        -      členovia:  Mgr. Slavomír Šimeg 

Ing. Stella Víťazková 
Ing. Ján Vinarčík 
Ing. Michal Ţurav 
Ing. Emil Solnica - tajomník 

    Mgr. Roman Zaťko 
 
c)    Sekcia športu, školstva a kultúry  
        -      predseda:       Mgr. Marek Baláţ 

                    -      členovia:  Mgr. Monika Kopčová 
    PaeDr. Veronika Baláţová 
    Stela Šeševičková 
     Ing. Peter Dubeň 

Mgr. Marek Baláţ 
PhDr. Marta Mergová - tajomník 
 

d) Sekcia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky 
    -      predseda:   Soňa Lukyová 

               -      členovia:  Soňa Lukyová 
    MUDr. Lýdia Cígerová 

MUDr. Oľga Voldánová 
MUDr. Ladislav Kukolík 
Mgr. Eva Tóthová - tajomník 

 
X.     Zrušuje  

Rokovací poriadok Mestskej rady v Ţiari nad Hronom, schválený uznesením Mestského          
zastupiteľstva Ţiar nad Hronom č. 27/2005 zo dňa 28.04.2005.  

 
XI.   Ukladá   
        prednostke MsÚ  zabezpečiť zosúladenie riadiacich noriem mesta s novovytvorenými orgánmi mesta        
v termíne do 26. apríla 2007. 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 3 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

1) Časový a obsahový plán zasadnutí MsZ na rok 2007  
 
Ukladá: 

2) prednostke MsÚ zabezpečiť po  materiálnej a technickej stránke prípravu MsZ na rok 2007 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 4 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.12.2006  
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 5 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

A. Rozpočtové opatrenie č 1 pre rok 2007, ktoré predstavuje celkové navýšenie rozpočtu mesta na strane 
celkových príjmov a výdavkov o sumu 8.460. tis. Sk. 

B. Schvaľuje pouţitie prostriedkov z rezervného fondu – nepouţitý výsledok hospodárenia z roku 2005 vo 
výške 8 303 tis. Sk. 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 6 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o vývoji nezamestnanosti na území mesta Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 7 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  odvoláva 
zástupcov zriaďovateľa delegovaných do samosprávnych orgánov škôl a školských  zariadení na území mesta 
Ţiar nad Hronom:  
 
MŠ, Ul. A Kmeťa č. 11     Ing. Róbert Mihoka, Mgr. Katarínu Dekýšovú 
ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2   Mgr. Máriu Ulrichovú 
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17  Mgr. Katarínu Dekýšovú, MUDr. Milana Kortiša a Mgr. Danu 

Koštovú 
ZŠ, Jilemnického ulica č. 2 Jaroslava Benču 
CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17  Ing. Alicu Terlandovú 
ZSŠ hotelových sluţieb a obchodu Mgr. Máriu Ulrichovú 
Gymnázium, Ul. J. Kollára č. 2 Ing.Alicu Terlandovú 
ZSŠ, Ul. Dr. Jánskeho 10 Mgr. Katarínu Dekýšovú 
 
Deleguje: 
zástupcov zriaďovateľa  do samosprávnych orgánov škôl a školských  zariadení na území mesta Ţiar nad 
Hronom:  
  
MŠ, Ul. A Kmeťa č. 11     Soňu Lukyovú, Ing. Petra Dubeňa 
ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2   Ing. Dušana Bosáka 
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17  Mgr. Adrianu Giláňovú, Ing. Stelu Víťazkovú 
                                                                      Mgr. Petra Antala  
ZŠ, Jilemnického ulica č. 2 Soňu Lukyovú 
CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17 Mgr. Moniku Kopčovú 
ZSŠ hotelových sluţieb a obchodu Boţenu Mikulčíkovú 
Gymnázium, Ul. J. Kollára č. 2 Mgr. Mareka Baláţ 
ZSŠ, Ul. Dr. Jánskeho 10 PaedDr. Veroniku Baláţová 
 
zástupcov zriaďovateľa do Mestskej školskej rady: 
      

PhDr. Martu Mergovú 
Ing. Karola Krista 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 8/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o výške decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie pre oblasť školstva na rok 2007 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 9 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
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A) schvaľuje  
Kalendár športových podujatí na rok 2007 
 
B) ukladá 
sekcii športu, školstva a kultúry vypracovať podmienky financovania Kalendára športových podujatí formou 
priameho príspevku mesta Mestskému športovému klubu s.r.o. . 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 10/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 2/2006 o nakladaní so starými vozidlami 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 11/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
a) Správu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly spôsobu vyrubovania 
a vymáhania miestnych daní v Meste Ţiar nad Hronom 
 
b) Informáciu Mestského úradu v Ţiari nad Hronom o plnení  prijatých opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 12/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.702/67 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300,-Sk/m2 pre ţiadateľov:  
 
Miroslav Michalka, nar.: 8.1. 1950 a manţ. Viera Michalková r. Hrubišová,  nar.: 30.4. 1952 
obaja miesto trvalého pobytu: 
Bernolákova 6/21  
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 13/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
382/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 ,-Sk/m2 pre ţiadateľov:  
 
Ing. Ján Fúrik, nar.: 7.2. 1951 a manţ. Mgr. Zita Fúriková r. Jánošová,  nar.: 2.5. 1953 
obaja miesto trvalého pobytu: 
Moysesova 431/63 
966 22 Lutila 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 14/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
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predaj nehnuteľnosti – pozemku, dielu č.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, 
vytvoreného z pôvodnej KN - E parcely č. 25/1 – záhrada o celkovej výmere 2428 m2 (výmera opravená na 
zákl. GP. č. 33334501 – 043/2006, overeného dňa 27.11.2006 podľa skutočného stavu na 2436 m2)  
evidovanej na LV č.473 v katastrálnom území Šášovské Podhradie (vlastník Mesto Ţiar nad Hronom), ktorý 
vytvára novú CKN parcelu č.165/2 – zastavaná plocha o výmere 227 m2 na základe geometrického plánu 
č.33334501 - 043/2006 overeného dňa 27.11. 2006 za cenu 300, -Sk/m2. Kúpna cena bude uhrádzaná na 
základe splátkového kalendára vo výške 2000,- Sk/mesačne pre ţiadateľku: 
 
Margita Lovčičanová, r. Jarošová, nar.: 12.8. 1936 
Šášovské Podhradie č.14 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 15/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a) ruší 
uznesenie č. 104/2006 
 
b) ukladá 
prednostke Mestského úradu do zasadnutie MsZ v mesiaci jún 2007 predloţiť návrh komplexného riešenia 
poskytovania reštauračných, pohostinských a iných sluţieb na Nám. Matice slovenskej vybudovaním komplexu 
nízkopodlaţných objektov objektu na náklady tretej osoby  s tým, ţe na zasadnutí MsZ budú predloţené všetky 
architektonické návrhy investorov s referenciami jednotlivých investorov, prípadne stanoviskami dotknutých 
orgánov a inštitúcií, ako aj návrh riešenia zmluvného vzťahu medzi Mestom a vybraným investorom ( nájom 
pozemku, predaj pozemku, a pod. )    
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 16/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo ukladá 
prednostke MsÚ preveriť moţnosti napojenia sa na inţinierske siete pre p. Polgárikovú a v prípade, ţe to 
nebude moţné, zmluva na rok 2007 sa s p. Polgárikovou neuzatvorí 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 17/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  

A: schvaľuje 

Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 61 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: rozšírenie plochy letnej terasy s občerstvením 
- cena: 5,-Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 20.4. 2007 do 10.10. 2007  

 pre ţiadateľa: Alexander Gašparič, M. R. Štefánika 6/37, Ţiar nad Hronom, IČO: 33325677 
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 20. 4. 2007 uznesenie stráca platnosť. 

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. 2007 do 30.9. 2007 

 pre ţiadateľa: TTM s.r.o. - konateľ Martin Ťahúň, Horná 21, Banská Bystrica, IČO: 36622010 
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Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 1. 5. 2007 uznesenie stráca platnosť. 

C. schvaľuje: 

Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 110 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 9.2. 2007 do 31.12. 2007  

 pre ţiadateľa: Milan Mišurda, Ul. J. Kráľa 1/69, Ţiar nad Hronom, IČO: 33285535 
 
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 28. 2. 2007 uznesenie stráca platnosť. 

D. 1 schvaľuje: 

Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 80 m2 vytvoreného z CKN parcely č. 656/1, ostatná plocha 
o celkovej výmere 31.294 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 20.4. 2007 do 30. 9. 2007  

    pre ţiadateľku: Alena Grochalová, Ul. A. Štefanku 4/171, Ţiar nad Hronom, IČO: 34609776 
 
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 20. 4. 2007 uznesenie stráca platnosť. 

E. 1 schvaľuje: 

Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 60 m2 vytvoreného z CKN parcely č. 656/1, ostatná plocha 
o celkovej výmere 31.294 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. 2007 do 31.9. 2007  

    pre ţiadateľku: Libuše Polgáriková – Cukráreň SILVIA, Ul. A. Dubčeka 12, Ţiar nad Hronom,   IČO: 
37395122 
 
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 1. 5. 2007 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 18/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom: 

- CKN parcely č.509/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1362 m2, ktorá je evidovaná na liste 
vlastníctva č.1136 za cenu 300,-Sk/m2, 

  
- CKN parcela č.510/2 – ostatná plocha o výmere 112 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 

za cenu 300, Sk/m2 
   

pre ţiadateľa: 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 378 28 100, 
v zastúpení Doc., Ing. Milan Murgaš, CSc. 
 
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 19/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom : 
 
a)  CKN parcely č.396/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 197 m2, ktorá je evidovaná na liste   

vlastníctva č.1136  
b)  dielu č.1 o výmere 96 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 868 – ostatná plocha o celkovej výmere 

8212 m2, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 396/14  – zastavaná plocha o celkovej výmere 96 m2 podľa 
geometrického plánu č. 31 562388-208-345/2006 overeného dňa 24.11.2006 

c) dielu č.2 o výmere 273 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 868 – ostatná plocha o celkovej výmere 
8212 m2 a dielu č.5 o výmere 20 m2 vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č.869/1 – ostatná plocha o 
výmere 2635 m2, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 396/20 – zastavaná plocha  o celkovej výmere 293 
m2 vytvoreného na základe geometrického plánu č. 31 562388-208-345/2006 overeného dňa 24.11.2006 

d)  dielu č.3 o výmere 2 m2, vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 868 – ostatná plocha o celkovej výmere 
8212 m2, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 396/21– zastavaná plocha o celkovej výmere 2 m2 podľa 
geometrického plánu č. 31 562388-208-345/2006 overeného dňa 24.11.2006 

e)   dielu č.4 o výmere 44 m2, vytvoreného z pôvodnej EKN parcely č. 869/1– ostatná plocha o celkovej 
výmere 2635 m2, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 396/19 – zastavaná plocha o celkovej výmere 44 m2 
podľa geometrického plánu č. 31 562388-208-345/2006 overeného dňa 24.11.2006 

 
- vrátane nehnuteľnosti -  „spoločné garáţe“ (nie sú zapísané na liste vlastníctva) za podmienky, ţe Mesto 

Ţiar nad Hronom môţe naďalej bezodplatne na dobu neurčitú prevádzkovať mestskú trţnicu.  
 

Celkovo za cenu 2.000.000,- Sk  
  

pre ţiadateľa :       PHARMACOPOLA  s.r.o.  
                             sídlo : Svätokríţske námestie 11, 965 01 Ţiar nad Hronom 
      IČO :  31 570 895 
      Štatutárny orgán – konateľ : MVDr. Ján Greguš 
              
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vloţka č. 685/S 
                                   
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 20/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
odplatné zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka nehnuteľnosti, stavby – bufet so súpisným číslom 
133 evidovanej na LV 1428 v k.ú. Ţiar nad Hronom, ktoré zodpovedá právu prechodu a prejazdu cez pozemok 
EKN parcela č.536/1 s charakteristikou ostatná plocha o celkovej výmere 18955 m2, evidovanej na liste 
vlastníctva č.3327 (vlastník Mesto Ţiar nad Hronom) nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, 
vo vyznačenom rozsahu v zmysle geometrického plánu č. 35 300 060 – 3/07. Vecné bremeno sa zriaďuje za 
cenu 100,-Sk/m2 (jednorazový poplatok) na dobu neurčitú. 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8.2. 2008.  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 21/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom : 

 dielu č. 1 o výmere 4421 m2 vytvoreného z pôvodnej CKN parcely č. 1652/4 – trvalý trávny porast 
o celkovej výmere 4 7939 m2  a  dielu č. 4 o výmere 1923 m2 vytvoreného z pôvodnej CKN parcely 
č.1656 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1 5664 m2, ktoré vytvárajú novú KN parcelu č. 1652/65 – 
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trvalý trávny porast o celkovej výmere 6344 m2 vytvorenej na základe geometrického plánu č. 336 16566 – 
1/2007, za cenu 500,- Sk/m2. 

 dielu č. 3 o výmere 512 m2 vytvoreného z pôvodnej CKN parcely č. 1652/6 – trvalý trávny porast 
o celkovej výmere 7515 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu č. 1652/67 – trvalý trávny porast o celkovej 
výmere 512 m2 vytvorenej na základe geometrického plánu č. 336 16566 – 1/2007, za cenu 500,- Sk/m2. 

 
pre ţiadateľa :      Slovenské elektrárne a.s.,  

                     sídlo : Hraničná 12, Bratislava  827 36,  
                     IČO : 35 829 052, 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vl. číslo: 2904/B 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 08. 02. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
              
b) schvaľuje :  
odplatné zriadenie vecného bremena v prospech : 
 

      Slovenské elektrárne a.s., sídlo : Hraničná 12, Bratislava  827 36, IČO : 35 829 052, 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vl. číslo: 
2904/B, 

 
ktoré zodpovedá právu prechodu a prejazdu cez pozemok CKN parcela č.1652/66 s charakteristikou trvalý 
trávny porast o výmere 3158 m2, vytvorenej z pôvodnej CKN parcely č. 1652/4 o celkovej výmere 4 7939 m

2
 

evidovanej na liste vlastníctva č.1136 (vlastník Mesto Ţiar nad Hronom) nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Ţiar nad Hronom,  v zmysle geometrického plánu č. 336 16566 – 1/2007. Vecné bremeno sa zriaďuje za 
sumu 100,-Sk/m

2 
 (jednorazový poplatok) na dobu neurčitú. 

 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 08. 02. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 22/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 
A) schvaľuje 
Kúpu nehnuteľnosti – pozemku EKN parcely č.457/1, evidovanú na liste vlastníctva č.730 v katastrálnom území 
Ţiar nad Hronom, a to v dieloch vytvorených na základe geometrického plánu č. 35 300 060-10/04: 
a)  diel č.1 o výmere 288 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 547/10 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

686 m2,  
b)  diel č.2 o výmere 219 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 547/11 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

964 m2,  
c)  diel č.3 o výmere 1681 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 548/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

2229 m2,  
      od spoluvlastníkov: 

 Jozef Lupták, nar.: 28.11.1924, bytom Jesenského č.22, Ţiar nad Hronom 965 01 v spoluvlastníckom 
podiele 1/3 

 Mgr. Eva Rochovská, nar.:  16.9.1949, bytom Vansovej č.534/7, Ţiar nad Hronom 965 01 
v spoluvlastníckom podiele 1/6 

 Soňa Romanovová, nar.: 25.2.1954, bytom Palisády 721/28, Bratislava 811 01 v spoluvlastníckom 
podiele 1/6 

 Mgr. Lila Luptáková, nar.: 22.10.1942, bytom Olivová č.42, Bratislava 831 01 v spoluvlastníckom 
podiele 1/3 

      za cenu 507,- Sk/m2: 
 

Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008 uznesenie stráca platnosť. 

B) schvaľuje: 

   
Kúpu nehnuteľnosti – pozemku EKN parcely č.457/2, evidovanú na liste vlastníctva č.629 v katastrálnom území 
Ţiar nad Hronom, a to v dieloch vytvorených na základe geometrického plánu č. 35 300 060-10/04: 
a)  diel č.4 o výmere 398 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 547/10 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

686 m2,   
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b)  diel č.5 o výmere 745 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 547/11 – zastavaná plocha o celkovej výmere 
964 m2,   

c)  diel č.6 o výmere 548 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 548/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 
2229 m2,   

d)  diel č.7 o výmere 330 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 548/4 – zastavaná plocha o celkovej výmere 330 
m2,  

e)  diel č.8 o výmere 293 m2, ktorý tvorí časť CKN parcely č. 548/5 – zastavaná plocha o celkovej výmere 293 
m2,   

      od vlastníka: 
Milan Zúbrik, nar. 3.11.1936, bytom Jesenského č.52, Ţiar nad Hronom 965 01 
za cenu 507,- Sk/m2.   
        

Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008 uznesenie stráca platnosť 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 23/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a) ruší:  
Uznesenie MsZ č. 90/2006 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 31. augusta 2006, ktorým 
schválilo predaj bytu č. 10, na 6. nadzemnom podlaţí, vchod 10 – sekcia E o celkovej výmere 67,22 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 705.810 Sk. (10.500 Sk/m2.), 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 6722/683947, predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parcela číslo 
1149/67 o výmere 1299 m2, zastavaná plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, na 
ktorom je bytový dom súpisné číslo 1372 postavený o veľkosti 6722/683947 za kúpnu cenu 1.915 Sk pre 
kupujúceho Ramis Saliu, Rudenkova 21, 965 01  Ţiar nad Hronom. 

b) schvaľuje:  

- predaj bytu č. 10, na 6. nadzemnom podlaţí, vchod 10 – sekcia E o celkovej výmere 67,22 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 705.810 Sk. (10.500 Sk/m2.) 
- 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 6722/683947 

- predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parcela číslo 1149/67 o výmere 1299 m2, zastavaná 
plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 
1372 postavený o veľkosti 6722/683947 za kúpnu cenu 1.915 Sk 

 
pre kupujúceho: 
 
Peter Tököly, nar.: 26.12.1978 
049 31 Roţňavské Bystré 44 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 24/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
- predaj bytu č. 18, na 8. nadzemnom podlaţí - podkrovie, vchod 8 – sekcia D o celkovej výmere 115,34 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 1.211.070 Sk. (10.500 Sk/m2.) 

- 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 11534/683947 
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- predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parcela číslo 1149/67 o výmere 1299 m2, zastavaná 
plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 
1372 postavený o veľkosti 11534/683947 za kúpnu cenu 3.285 Sk 

 
pre kupujúcich: 
 
Rastislav Ondrík, nar. 21.12.1965 a Viera Ondríková, r.Paálová nar. 1.10.1968 
Vajanského 5 
966 22 Lutila 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8. 2. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 25/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
upustenie od vymáhania pohľadávky  Jozefíny Pukanovej, naposledy bytom Sládkovičova 17, Ţiar nad Hronom 
vo výške 44 940,80 Sk z titulu nedoplatku na nájomnom, v zmysle § 21 ods. 10 písm. b/ Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 26/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
upustenie od vymáhania pohľadávky Soni Švecovej (predtým Bariakovej), Dukelských hrdinov 15/8, Ţiar nad 
Hronom vo výške 42 065,80 Sk z titulu nedoplatku na nájomnom za garsonku na Ul. Sládkovičovej 17, Ţiar nad 
Hronom, v zmysle § 21 ods. 10 písm. b/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 27/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
upustenie od vymáhania pohľadávky Heleny Bilickej, Lovčica-Trubín 46 vo výške 25 511,10 Sk z titulu 
nedoplatku za byt v zmysle § 21 ods. 10 písm.c/ Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 28/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo odporúča 
primátorovi mesta vypísať verejnú súťaţ – výberové konanie na externého poradcu pre riešenie a získavanie 
štrukturálnych fondov EÚ, ktorý by komplexne riešil postup pre úspešné získavanie uvedených finančných 
prostriedkov na rozvoj mesta 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 29/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
kontrolu plnenia prijatých uznesení MsZ 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 30/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
trvalé zloţenie pracovného predsedníctva, v zloţení primátor mesta a zástupca primátora mesta 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 31/2007 
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Mestské zastupiteľstvo ukladá 
prednostke Mestského úradu pripraviť zmenu rokovacieho poriadku MsZ v termíne do aprílového zasadnutia 
MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
E. Rajčanová 
 


