
MsZ 11.10.2007 

Výpis  uznesení 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC  
čas konania: 11. októbra 2007, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 103/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení MsZ. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 104/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Informácie o činnosti MsKC za prvý polrok roku 2007. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 105/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
1. projekt investície spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., IČO: 35 925 094, so sídlom Stodolova 5, 821 08 Bratislava,  

do siete verejného osvetlenia na území mesta Ţiar nad Hronom; 
 
2. vstup mesta Ţiar nad Hronom do akciovej spoločnosti:  
 

FIN. M. O. S., a. s. 
IČO:  35 925 094 
so sídlom Stodolova 5, 821 08  Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, Vloţka č. 3541/B 
 
formou postupného nákupu akcií v listinnej podobe na meno, v počte 6 983 ks v nominálnej hodnote 
69 830 000 Sk  za kúpnu cenu 114 265 892 Sk, platených v splátkach nasledovne : 
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s tým, ţe kúpna cena akcií môţe byť zvýšená len v prípade zvýšenia referenčnej úrokovej sadzby – pribor 
– fixovanej pre 6 mesačné depozitá o 1 % v porovnaní so sadzbou platnou v deň podpísania rámcovej 
zmluvy o prevode akcií a to od spoločnosti: 
                                                                                                                                                                          
1. slovenská úsporová, a.s.  
IČO: 35 921 111 
so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava  

       zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vloţka č. 3526/B 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 106/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.8.2007. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 107/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Rozpočtové opatrenie č.5 pre rok 2007, ktoré predstavuje celkové navýšenie rozpočtu mesta na strane 
celkových príjmov o sumu 1821 tis. Sk a celkových výdavkov o sumu 1 465 tis. Sk. 

  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 108/ 2007  
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Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o poskytovaní sociálnej pomoci a sociálnych sluţieb. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 109/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o výchovno –vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2006/2007 v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 110/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
656/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľku:  
 
Anna Hudecová, r. Dekíšová, nar.: 9.6. 1935  
miesto trvalého pobytu: 
M. R. Štefánika 11/16 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 10. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 111/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
702/179 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľov:  
 
Filip Blaho, nar.: 23.8. 1953 a manţ. Antónia Blahová, r. Mesiariková,  nar.: 24.7. 1957 
obaja miesto trvalého pobytu: 
M.R. Štefánika 44/25 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 10. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 112/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
288/242 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľa:  
 
Dajana Doubravová, r. Tomaškovičová, nar.: 7.6. 1969 
miesto trvalého pobytu: 



MsZ 11.10.2007 

Ul. Hutníkov 3/8 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 10. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 113/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
288/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľa:  
 
Igor Lóška,  nar.: 6.7. 1962  
miesto trvalého pobytu: 
Ul. Hviezdoslavova 34/18 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 10. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 114/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
udeľuje  

Predbeţný súhlas na predaj nehnuteľnosti – časti pozemku (o výmere cca 150 m2) 
vytvoreného z EKN parcely č. 856/1 – vodná plocha o výmere 73.031 m2 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na LV č. 
3327 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 

 
Jozef Kováč, nar.: 12.4. 1952 
trvale bytom: 
Lúčna 4 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 115/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.1315/2 – záhrada o výmere 411 m2, CKN parcely č.1315/3 – záhrada o výmere 419 m2, CKN parcely č. 
1315/4 – záhrada o výmere 413 m2, ktoré sú evidované na liste vlastníctva č.1136 za cenu 310 Sk/m2 pre 
ţiadateľov:  
 
Vladimír Skladan, nar.: 22. 12. 1979 
miesto trvalého pobytu: 
Ul. Hviezdoslavova 48/30 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 10. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 116/ 2007 
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Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to dielu č.2 
o výmere 35 m2, vytvoreného 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. 2006 za cenu 550 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
 
Dušan Štefan, nar.: 4.1.1971 
trvale bytom: 
Ul. Š. Moysesa 39/14 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11.10. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 117/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
sťahuje  
 
Z rokovania bod 8 materiálu predloţeného k bodu 8a) majetkovoprávne vzťahy (predaj pozemku pre Jána 
Neuschla). 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 118/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom : 
 
dielu č.1 o  výmere 76 m2 vytvoreného z  pôvodnej  EKN  parcely  č. 98/1 – zastavaná  plocha a  nádvorie o  
celkovej výmere 254 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára  novú  CKN parcelu č. 39/3  – 
zastavaná plocha o  celkovej  výmere 76 m2  podľa geometrického plánu č. 208-135/2007, za cenu 500 Sk/m2. 
 
Ing. Július Šály, nar.: 2.6.1963 
trvale bytom : 
Ul. Na Rybníky 14  
966 22  Lutila 

 
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 11.10.2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 119/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
1804/7 – orná pôda o výmere 4253 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 300 Sk/m2 pre 
ţiadateľa:  
 
pre ţiadateľa: 
 
K – system, spol. s r.o. 
966 24 Kosorín 116 
IČO: 31 623 387, 
zastúpená konateľom Miroslavom Kúdelom 
Spoločnosť je zapísaná v Obchod. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl. č. 2490/S 



MsZ 11.10.2007 

 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 10. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 120/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o údrţbe verejných priestranstiev, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Ţiar nad Hronom spolu 
s ekonomickou analýzou nákladov. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 121/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o útulku psov. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 122/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 3/2007  o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky sluţieb, s účinnosťou od  01. 12. 2007 

 
b) berie na vedomie 
 
   ţe členovia komisie sú podľa volebných obvodov nasledovní poslanci Mestského zastupiteľstva  v Ţiari nad 

Hronom:  
 

1. volebný obvod:   Božena Mikulčíková  
2. volebný obvod:   Ing. Peter Dubeň 
3. volebný obvod:   Soňa Lukyová 
4. volebný obvod:   Ing. Stella Víťazková 
5. volebný obvod:   Ing. Michal Žurav 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 123/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
1. Doplnenie bodu 15 v § 4 – Technické podmienky tohto znenia : 
 
„(15) V prípade realizácie výkopovej ryhy v telese miestnej komunikácie, prekrytie výkopovej ryhy počas 
zvláštneho užívania komunikácie musí byť realizované spôsobom uloženia prekrytia tak, aby bola dodržaná 
rovnaká výšková úroveň s pôvodnou asfaltovou vrstvou komunikácie.“ 
 
2. VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho uţívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na 
území mesta Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 124/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
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a/ berie na vedomie 
 
Vzdanie sa zástupcu zriaďovateľa Mgr. Slavomíra Šimega, delegovaného uznesením MsZ č. 7/2007 do 
samosprávnych orgánov Základnej školy na Ul. Dr. Janského č. 2 a Špeciálna základná škola na Ul. Hutníkov 
č. 302. 
 
b/ deleguje 
 
1. zástupcu zriaďovateľa Boţenu Mikulčíkovú do samosprávnych orgánov Špeciálnej základnej školy na Ul. 
Hutníkov č. 302 
 
2. zástupcu zriaďovateľa Soňu Lukyovú do samosprávnych orgánov Základnej školy na Ul. Dr. Janského č. 2. 
 
 
 


