
Zasadnutie MsZ 08.12.2005 

 
Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Ţiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadačka MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 8. december 2005, 9.00 hod. 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 135/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 136/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) schvaľuje  
 
Prevod    obchodného   podielu   Mesta   Ţiar   nad   Hronom   vo výške 76,24 %  v obchodnej   
spoločnosti 

      
TEPLO, s.r.o.,   
sídlo: A. Dubčeka,  Ţiar nad Hronom 
IČO:  36 042 544 
štatutárny orgán :  Jarmila Sklenková – konateľ  
zapísaná v Obchodnom registri   Okresného   súdu   Banská   Bystrica,   odd.   Sa,   vloţka č.:   6531/S 

 
pre ţiadateľa :        ZSNP, a.s.,  
         sídlo : Priemyselná 12, 965 63 Ţiar nad Hronom 
         IČO: 30 222 524 
         Štatutárny orgán - predstavenstvo:  Ing. Jozef Špirko – predseda 
         Ing. Ján Klimko – člen  
                            Mgr. Jozef Oravkin – člen 
         Ing. Peter Ondro – člen  
 
za kúpnu cenu : 17 000 000 Sk ( slovom : sedemnásť miliónov slovenských  korún ) 
 
   b) poveruje primátora mesta 

 
uskutočnením   všetkých   úkonov   potrebných   na prevod obchodného podielu v spoločnosti 
TEPLO, s.r.o.,    
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 137/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o práci mestskej rady a stálych komisií mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 138/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.10.2005. 
 
    b) schvaľuje 



Zasadnutie MsZ 08.12.2005 

Schvaľuje zmenu rozpočtu v zmysle predloţeného návrhu, ktorý predstavuje navýšenie príjmov a výdavkov o 
5.669.000 Sk. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 139/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) schvaľuje 
 
1. Nasledovné zariadenia, ktorým bude na základe ich ţiadosti poukázaný príspevok vo výške 50% zo 
zaplatenej dane z nehnuteľností, v termíne do 15 dní odo dňa zaplatenia príslušnej čiastky dane: 
 
ZŠ a MŠ Š. Moysesa Źiar nad Hronom 
Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu Ţiar nad Hronom 
Zdruţená stredná škola Ţiar nad Hronom 
Gymnázium Ţiar nad Hronom 
Súkromná obchodná akadémia Ţiar nad Hronom 
Domov dôchodcov a Domov sociálnych sluţieb Ţiar nad Hronom 
Domov sociálnych sluţieb Doména  
Zariadenie sociálnych sluţieb – útulok 
Nemocnice a polikliniky n.o. BA, Všeobecná nemocnica 11, Ţiar nad Hronom 
Rímsko-katolícka cirkev 
 
 
2. Zmenu v § 3 Daň z pozemkov, odstavec 5, písmená a), b) nasledovne : 
 
„Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 4 tohto VZN sa v katastrálnych územiach Ţiar nad 
Hronom a Horné Opatovce upravuje takto: 
a)  za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady  na 0,25 %  zo základu dane, 
b)  za  trvalý trávny porast   na 0,25 %   zo základu dane“.... 
 
Ostatné poloţky odstavca 5 ostávajú tak, ako sú uvedené v materiály. 
 
 
3. Zmenu v § 3 Daň z pozemkov, odstavec 6, písmeno b) nasledovne :  
 
„Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 4 tohto VZN sa v katastrálnom území Šášovské 
Podhradie upravuje takto: 
b)  za  trvalý trávny porast   na 0,25 %   zo základu dane“.... 
 
Ostatné poloţky odstavca 6 ostávajú tak, ako sú uvedené v materiály. 
 
 
4. Zmenu v § 6 Oslobodenie od dane a zníţenie dane – vypúšťa sa bod 2 v plnom znení. 
 
 
5. Zmenu v § 9 Daň za psa, odstavec 6, písmeno a) nasledovne : 
 
 
„Od  dane za psa je oslobodený: 

a)  pes, ktorého vlastní občan s potrebou individuálnej pozitívnej stimulácie  starostlivosti o 
zdravie, a občan - vlastník preukazu ZŤPS“.... 

 
 
6. Zmenu v § 13 Daň za nevýherné hracie prístroje, odstavec 8 nasledovne : 
 
„8) Od dane za nevýherné hracie prístroje sú oslobodené elektronické prístroje na počítačové hry 
vyuţívané výlučne na umoţnenie prístupu k internetu vo výške 90 % daňovej povinnosti.“ 
 
 
7. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 3/2005 o miestnych daniach so schválenými 
pripomienkami. 
 
    b) neschvaľuje 
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1. Zmenu v § 9 Daň za psa, odstavec 4, písmená a), b), c) nasledovne : 
„Ročná sadzba dane je jednotná sadzba vo výške 500 Sk.“ 
 
 
2. Zmenu v § 12 Daň za predajné automaty, vloţenie nového odstavca 6 v znení : 
„6) Od dane za predajné automaty sú oslobodené predajné automaty na hygienické návleky vo výške 
100% daňovej povinnosti“. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 140/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) berie na vedomie  
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom na rok 2006. 
 

b) schvaľuje 
Rozpočet  mesta na rok 2006 v zmysle predloţeného návrhu, ktorý je v celkovej výške na strane príjmov tak aj 
na strane výdavkov v sume 160 705 000 Sk. 
 

c) splnomocňuje primátora mesta 
Na schválenie a úpravy rozpočtov škôl pre rok 2006 po oznámení záväzného limitu dotácie na prenesený 
výkon štátnej správy alebo jeho úpravy zo strany Krajského školského úradu v Banskej Bystrici. 
 
    d) schvaľuje 
Rozpočet MsKC príspevkovej organizácie pre rok 2006 v zmysle predloţeného materiálu. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 141/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Informáciu o podujatiach uskutočnených v rámci KALENDÁRA športových podujatí mesta Ţiar nad Hronom 
v roku 2005 s ich finančným vyhodnotením 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 142/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) schvaľuje 
Obsahový plán KALENDÁRA športových podujatí mesta Ţiar nad Hronom na rok 2006. 
 

b) ukladá prednostke mestského úradu 

 
V súčinnosti s Komisiou kultúry, športu, mládeţe a školstva pri MsZ prerozdeliť schválený finančný rozpočet vo 
výške 600 tis. Sk podľa poţiadaviek jednotlivých športových subjektov tak, aby sa nenavýšila jeho celková 
finančná čiastka vyčlenená na kalendár športových podujatí v roku 2006. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 143/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
V zmysle predloţeného návrhu organizačnú štruktúru mesta Ţiar nad Hronom platnú od 1.januára 2006. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 144/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Časový a obsahový plán práce orgánov mesta pre rok 2006 so zmenami tak, ako boli navrhnuté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
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č. 145/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Návrh plánu práce HKM pre rok 2006 s doplnením kontroly v i. štvrťroku (vykonanie analýzy kúpnopredajnej 
zmluvy s Ing. Milanom Brodom). 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 146/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  a) schvaľuje  
 
1) zmenu vo VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom : 
 
§ 4 Podávanie ţiadostí, bod (8) znie : 
 
„Komisiu pre hodnotenie projektov zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Komisia je zloţená z predsedov 
stálych odborných komisií pri MsZ a projektového manaţéra mesta.“ 
 
2) zmenu v Rokovacom poriadku komisie pre hodnotenie projektov 
 
a) § 3 Zloţenie komisie, bod (1)  znie : 
 
„Komisia je zloţená s predsedov stálych odborných komisií pri MsZ a projektového manaţéra mesta.“  
 
b) § 3 Zloţenie komisie, bod (2) a (3) sa vypúšťajú.  
 
 
3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom, s účinnosťou od 01.01.2006 
 

b) zriaďuje 
Komisiu pre hodnotenie projektov, ktorú tvoria predsedovia stálych odborných komisií pri MsZ a projektový 
manaţér mesta. 
 

c) schvaľuje  
 
Rokovací poriadok komisie pre hodnotenie projektov, s účinnosťou od 01.01.2006 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 147/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo ruší 
 
S účinnosťou od 01. januára 2006 
 
Materskú školu Ţiar nad Hronom, Ul. A. Kmeťa č. 17 
Materskú školu Ţiar nad Hronom, Ul. M.R. Štefánika  č. 23 
Materskú školu Ţiar nad Hronom, Ul. Rudenkova č. 1   
Materskú školu Ţiar nad Hronom, Ul. Rázusova č. 6 
Materskú školu Ţiar nad Hronom, Ul. Sládkovičova č. 1  
 
Školskú jedáleň pri Materskej škole A. Kmeťa č.17, Ţiar nad Hronom 
Školskú jedáleň pri Materskej škole M.R.Štefánika č.23, Ţiar nad Hronom 
Školskú jedáleň pri Materskej škole Rudenkova č.1, Ţiar nad Hronom 
Školskú jedáleň pri Materskej škole Rázusova č. 6, Ţiar nad Hronom 
Školskú jedáleň pri Materskej škole Sládkovičova č.1, Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 148/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
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S účinnosťou od 01.01.2006 
 
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Ţiar nad Hronom, Ul. A Kmeťa č. 11 
Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8, Ţiar nad Hronom 
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Školskej jedálne pri Materskej škole A. Kmeťa č. 11 
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Školskej jedálne pri Materskej škole Dr. Janského č. 8 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 149/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
S predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.1149/120 - zastavané plochy o výmere 1124 m2, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu 
č.350300060 - 16/05 overeného dňa 22.8. 2005 z pôvodnej CKN parcely č.1149/5 - zastavané plochy a 
nádvorie o celkovej výmere 52.208 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je 
evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
   
WANIA, spol. s r.o. 
Rudenkova 32/4 
965 01 Ţiar nad Hronom 
IČO: 36 621 927, 
zastúpená konateľom Norbertom Hriňom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8.12.2006 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 150/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
Z rokovania bod č. 2 materiálu 10 d) majetkovoprávne vzťahy – odpredaj nehnuteľností pre Expotrend 
Slovakia, spol. s r.o., Bratislava. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 151/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

Informáciu o odpadovom hospodárstve. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 152/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo  a) berie na vedomie 
Vyhodnotenie prijatých uznesení MsR a MsZ za roky 2003 a 2004. 
 
    b) ukladá prednostke MsÚ 
Vyzvať dotknutých v uvedených uzneseniach do termínu 31.3.2006 o vyjadrenie k príslušným uzneseniam. Po 
tomto termíne bude podaný návrh mestskému zastupiteľstvu na ich zrušenie. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 153/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku, dielu č.1 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, 
vytvoreného z  parcely č.530/3 – (parcela pred THM) o výmere 743 m2, ktorý vytvára novú KN parcelu 
č.710/25 - zastavaná plocha o celkovej výmere 743 m2 podľa geometrického plánu č.35302551-16/2005 
overeného dňa 14.11. 2005 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
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Hanzel & Partner Group, s.r.o. 
Chrásteka 19 
965 01 Ţiar nad Hronom 
IČO: 36 637 378, 
zastúpená konateľom Marianom Hanzelom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8.12.2006 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 154/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje 
Dlhodobý prenájom  nehnuteľnosti  –  časti pozemku o výmere 12 m2 z CKN parcely č.689, evidovanej na  liste 
vlastníctva č.1136 v kat. území Ţiar nad Hronom, pre nájomcu:  
SAFRI spol. s r.o. 
SNP 111/581 
965 01 Ţiar nad Hronom 
IČO: 36634123, 
zastúpená konateľkou Ing. Janou Sádovskou 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 155/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.393/14 – ostatná plocha o výmere 17 m2, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č.33334501-
052/2005 overeného dňa  16.11. 2005 z pôvodnej CKN parcely č.393/9 – ostatná plocha o celkovej výmere 
1267 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 
č.1136 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa:  
 
Michal Páleník 
Ul. A. Dubčeka 43/22 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8.12.2006 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 156/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, EKN parcelu 
č.194, trvale trávnaté porasty o výmere 6204 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.273 za cenu 10  
Sk/m2 pre ţiadateľa Martin Kubáň, 966 24 Janova Lehota 170. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 157/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
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 
 
 
2. 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: 
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- účel: umiestnenie stánku s občerstvením 
- cena: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 8.12. 2005 do 31.12. 2006  

 pre ţiadateľa: Milan Mišurda, Ul. J. Kráľa 1/69, Ţiar nad Hronom, IČO: 33285535 
 
 
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: 

- 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 
 
 
4. 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 15.4.2006 do 30.9. 2006  

    pre ţiadateľku: Alena Grochalová, Ul. A. Štefanku 4/171, Ţiar nad Hronom, IČO: 34609776  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 158/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo ruší 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.41/2005 zo dňa 28. apríla 2005 v Ţiari nad Hronom v plnom znení. 
(Mestské zastupiteľstvo uloţilo prednostke MsÚ zabezpečiť prijímanie ţiadostí na prenájom terás na Námestí 
Matice slovenskej v termíne do 31.1. kalendárneho roka.) 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 159/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo ruší 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.135/2004 zo dňa 9. septembra 2004 v Ţiari nad Hronom v plnom znení. 
(MsZ schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom - 
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.35300060–20/2004 za kúpnu cenu 300 Sk/m2 pre kupujúceho:  
 
FF Systembau, spol. s r. o. 
Priemyselná 100 
965 01 Ţiar nad Hronom, 
IČO: 36 624 063, 
zastúpená konateľkou spoločnosti Mgr. Martinou Šmondrkovou) 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 160/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
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Predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela 
č.333, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva  č.1136 za cenu 300 
Sk/m2 pre ţiadateľa: 
   
Dominik Mihál 
Ul. Kollára 3/8 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8.12.2006 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 161/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela č. 
323/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva  č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
   
Ján Hlaváč 
Ul. M. R. Štefánika 7/29 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8.12.2006 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 162/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.279/11 - zastavané plochy o výmere 483 m2, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č.212-
73/2005 z pôvodnej CKN parcely č. 279/1 - zastavané plochy o celkovej výmere 3618 m2 nachádzajúcej sa 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 350 Sk/m2 pre 
ţiadateľa: 
   
Ján Lupták 
966 32 Jastrabá 133 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 8.12.2006 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 163/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  

1. Predaj bytu č. 17, na 7. nadzemnom podlaţí, vchod 8 – sekcia D o celkovej výmere 125,8 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 1.320.900 Sk. (10.500 
Sk/m2.) 

2. 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 12580/683947. 

3. 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 12580/683947 za 
kúpnu cenu 3.584 Sk. 

 
pre kupujúcich: 
Ing. František Linder a manţ. Marta Linderová 
Ul. Vansovej 18/6 
965 01  Ţiar nad Hronom 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 164/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje  

a) Predaj nehnuteľnosti – stavba „ dom“  na Ul. Novomeského, súp. č. 519, nachádzajúca sa na parc. č. 
700/104, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom. 

b) Predaj pozemku CKN parcela číslo 700/104 o výmere 750 m2, zastavaná plocha, na ktorom je dom 
súpisné číslo 519 postavený. 

c) Predaj pozemku CKN parcela číslo 700/105 o výmere 3409 m2, zastavaná plocha a nádvorie.  
 
Za kúpnu cenu 3 mil. Sk. 
 
pre kupujúceho: 
Hriň Július 
B. Nemcovej 10 
966 22  Lutila 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 165/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Prenájom nehnuteľnosti – stavba „ dom“  na Ul. Novomeského, súp. č. 519 v Ţiari nad Hronom, o celkovej 
výmere 917,1 m2 nachádzajúca sa na parc. č. 700/104, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar 
nad Hronom, prenájom pozemku CKN parcela číslo 700/105 o výmere 3409 m2, zastavaná plocha a nádvorie  
 
- doba nájmu : 5 rokov 
- cena nájmu : budova 600 Sk/m2/rok, priľahlý pozemok  1 Sk  
- účel nájmu : prevádzkovanie fotoštúdií, kancelárií a skladových priestorov a s tým spojené úkony 
- predkupné právo v zmysle Občianskeho zákonníka  
 
pre ţiadateľa : 
 
Jozef Kováč - PHOTOMODELLOOK 
Čaradice 182 
IČO: 35101342 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 166/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – stavba „ 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 a predaj pozemku CKN 
parcela číslo 281 o výmere 341 m2, zastavaná plocha, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 301 postavený 
za kúpnu cenu 535 tis. Sk. 
 
pre kupujúceho: 
Marshall reality, s.r.o. 
M. R. Štefánika 1/2 
965 01  Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 167/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo  a) berie na vedomie 
Porovnávacie štúdie technického stavu budov MsKC a DK. 
 
    b) ukladá zástupcovi primátora mesta 
Hľadať aktivity na vyuţitie priestorov v DK. 
 
    c) navrhuje 
Verejnú diskusiu k vyuţívaniu DK na námestí Matice slovenskej. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 168/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

Informáciu o činnosti MsKC k 30.9.2005. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 169/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

Mimoriadnu odmenu primátorovi mesta vo výške priemerného mesačného platu. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom 
č. 170/ 2005 
 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Vzdanie sa členstva Ing. Vojtecha Kováča v Komisii ekonomiky a financovania pri MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
Zifčáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


