
MsZ 11.12.2007 

 
Výpis  uznesení 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC  
čas konania: 11. december 2007, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 125/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Kontrolu plnenia prijatých uznesení MsZ. 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 126/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Plán kontrolnej činnosti HKM na rok 2008. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 127/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 31.10.2007. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 128/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 

a) Rozpočtové opatrenie č.6 pre rok 2007, ktoré predstavuje navýšenie rozpočtu mesta na strane 
celkových príjmov o sumu 15 760 tis. Sk a na strane celkových výdavkov o sumu  4 912 tis. Sk 

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 viacúčelového ihriska na Hviezdoslavovej ulici v meste Ţiar nad Hronom. 

 
Na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov výška podielu mesta na zdruţených 
finančných prostriedkoch pre rok 2007  bude  500 000 Sk.  

 
c) Finančný príspevok na záchranu a obnovu fasády, natieračské práce na streche veţe kostola sv. 

Vavrinca v Horných Opatovciach pre občianske zdruţenie Horné Opatovce vo výške 100 000 korún, 
slovom stotisíc slovenských korún. 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 129/ 2007 



MsZ 11.12.2007 

 
Mestské zastupiteľstvo  
a) schvaľuje 
 
Rozpočet príspevkovej organizácie MsKC Ţiar nad Hromom pre rok 2008. 
 
b) ukladá riaditeľke MsKC 
 
Predkladať v návrhu rozpočtu MsKC aj predpokladané príjmy k jednotlivým podujatiam. 
 
T: v uznesení 
Z: v uznesení 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 130/ 2007  
 
Mestské zastupiteľstvo 
a) schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţiar nad Hronom č. 8/2007 o miestnych daniach. 
 
b) ukladá prednostke MsÚ 
 
Pripraviť návrh na riešenie kompenzácie nákladov na daň za psa zobratého z útulku v Ţiari nad Hronom. 
 
T: MsZ február 2008 
Z: v uznesení 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 131/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a) schvaľuje  
 
Návrh rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom na rok 2008, ktorý predstavuje celkovú sumu 288 498 tis. Sk ako na 
strane príjmov tak aj strane výdavkov. 
 
b) berie na vedomie 
 
a.  Návrhy rozpočtov mesta Ţiar nad Hronom na roky 2009 a 2010. 

 
b.  Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2008 aţ 2010.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 132/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.382/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľku:  
 
Mgr. Eva Mesiariková, r. Mesiariková, nar.: 27.7. 1981  
miesto trvalého pobytu: 
Ul. A. Dubčeka 365/3 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 12. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 133/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.339 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľa:  
 
Marian Švarc, nar.: 11.9. 1959  
miesto trvalého pobytu: 
Ul. Jilemnického 562/1 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 12. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 134/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to dielu č.1 
o výmere 200 m2, vytvoreného z EKN parcely č. 530/2 – orná pôda o výmere 15 9129 m2 evidovaná na LV 
č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.1798/56 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 200 m2 podľa 
geometrického plánu č. 36 636 029 – 269/2007 overeného dňa 2.11. 2007 za cenu 500 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
 
GUFERO Plus, s.r.o. 
so sídlom: 
Partizánska 9, 
965 01 Ţiar nad Hronom, 
v zatupení konateľom Ing. Patrik Hrčka, 
IČO: 36 054 216 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, Vloţka č. 7711/S 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 12. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 135/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to dielu č.1 
o výmere 221 m2, vytvoreného z EKN parcely č. 856/1 –  vodná plocha o výmere 7 3031 m2 evidovaná na LV 
č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.1821/14 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 221 m2 podľa 
geometrického plánu č. 41051840 – 36/2007 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
 
Jozef Kováč, nar.: 12.4. 1952 
trvale bytom: 
Lúčna 4 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 12. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 136/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
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schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to dielu č.2 
o výmere 191 m2, vytvoreného z EKN parcely č. 856/1 –  vodná plocha o výmere 7 3031 m2 evidovaná na LV 
č.3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č.1821/15 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 191 m2 podľa 
geometrického plánu č. 41051840 – 36/2007 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
 
Fatima Saliu, r. Saliu, nar.: 25.1.1970 
trvale bytom: 
Ul. Rudenkova 817/21 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 12. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 137/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, vytvorený podľa 
geometrického plánu č. 208-360/2007  a to : 
 
pozemok CKN parcela č. 1149/46 – zastavaná plocha o výmere 952 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely č. 
1149/46 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 942 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1136, 
z pôvodnej CKN parcely č. 1149/45 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 58 m2, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1136 a z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5 
1084 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1136 za cenu 1201 Sk/m2 a to za splnenia nasledovnej podmienky: 
- ţiadateľ je povinný zriadiť vecné bremeno v prospech SPP a.s. Bratislava, ktoré spočíva v práve strpenia 
vstupu na predmetný pozemok za účelom opravy a údrţby plynového potrubia.   
 
pre ţiadateľa : 
Jaroslav Engler, nar. :  25.4.1982 
trvale bytom : 
Ul. Bakossova 52  
974 01  Banská Bystrica  
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 11.12.20  08  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 138/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
neschvaľuje 
 
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom vytvorených na 
základe geometrického plánu č.36 636 029 – 219/07 overeného dňa 16.11. 2007  za cenu 100 Sk/m2 pre 
ţiadateľku: 
 
Ing. Mária Tokarčíková, nar.: 20.2. 1961 
trvale bytom: 
Jesenského 1500/94 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 139/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
neschvaľuje  
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za cenu 100 
Sk/m2 pre ţiadateľa: 



MsZ 11.12.2007 

 
MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. 
so sídlom: 
A. Dubčeka 39/41, 
965 01 Ţiar nad Hronom, 
v zastúpení konateľom Ing. Arch. Pavel Henč 
IČO: 36 622 273 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vloţka č. 8802/S 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 140/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
 
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za cenu 300 
Sk/m2 pre ţiadateľa: 
 
MAGIC INTERIER s.r.o. 
so sídlom: 
Opatovská 788/1 
965 01 Ţiar nad Hronom, 
v zastúpení konateľom Ing. Boris Keníţ 
IČO: 36 632 902 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, vloţka č. 9894/S 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 141/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Bezodplatnú zámenu nehnuteľností: 
 
kde Mesto Ţiar nad Hronom zamieňa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom na 
základe geometrického plánu č. 35302551-119/2007 úradne overeného dňa 17.10.2007 a to  : 
 

 diel č.1 o výmere 16 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1377 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 16 m2  

 diel č.2 o výmere 26 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1378 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 26 m2  

 diel č.3 o výmere 33 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1373/4 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 33 m2  

 diel č.4 o výmere 412 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1373/3 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 412 m2  

 diel č.5 o výmere 664 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 856/1 – vodná plocha o celkovej výmere 7 
3031 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1403/34 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 664 m2  

 diel č.6 o výmere 611 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1380/3 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 611 m2  

 diel č.7 o výmere 402 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1379/4 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 402 m2  
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 diel č.8 o výmere 404 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára CKN parcelu č. 1379/3 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 404 m2  

 diel č.10 o výmere 158 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 689 – orná pôda o celkovej výmere 8589 
m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3327, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 1403/35 – zastavaná plocha 
o celkovej výmere 158 m2  
(vlastník Mesto Ţiar nad Hronom)  

 
za 
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom na základe geometrického plánu č. 
35302551-101/2007 úradne overeného dňa 27.9.2007 a to  : 
 

 diel č.2 o výmere 79 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 741 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 
3224 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3405, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2009/4 – zastavaná 
plocha o celkovej výmere 79 m2  

 diel o výmere 602 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 777/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 
602 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3405, ktorý vytvára novú CKN parcelu č. 2009/2 – zastavaná 
plocha o celkovej výmere 602 m2  

 diel o výmere 2045 m2 vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 777/2 – trvalý trávny porast  o celkovej 
výmere 2045 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1790, ktorý vytvára CKN parcelu č. 2010/2 – zastavaná 
plocha o celkovej výmere 2045 m2, vo vlastníctve : 

 
Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom 
Sídlo: Ţiar nad Hronom  965 14 
IČO : 00 027 995 
Štatutárny orgán : Ing. Peter Legíň – predseda  
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Dr, vloţka č. 305/S 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 11. 12. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 142/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
a) 
zámer prenájmu parku na Svätokríţškom nám. na  CKN parcele č. 1918/1  v katastrálnom území Ţiar nad 
Hronom a súčasne prenájmu sociálneho zariadenia na Svätokríţškom nám. súp. č. 1287, postaveného na CKN 
parcele č. 1918/2 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach: 

- cena: 1 Sk/rok  
- doba určitá: na 30 rokov  

 
 
a to za splnenia nasledovných podmienok: 
 
1.) záujemca sa zaväzuje:  

- zrekonštruovať sociálne zariadenie  
- park a sociálne zariadenie sprístupniť verejnosti 
- zabezpečovať údrţbu zelene v parku 
 

2.) ţiadateľ je oprávnený na svoje náklady vybudovať podľa predloţeného investičného zámeru nadstavbu na 
sociálne zariadenie a túto prevádzkovať na podnikateľské účely 

 

b) 

zámer prenájmu nevyuţitého objektu v Parku  Š. Moysesa postaveného  na  CKN parcele č. 1637/2  
v katastrálnom území Ţiar nad v katastrálnom území Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach: 

- cena: 1 Sk/rok  
- doba určitá: na 30 rokov  
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a to za splnenia nasledovných podmienok: 
Záujemca je povinný podľa predloţeného investičného riešenia zrekonštruovať predmetný objekt na svoje 
náklady. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 143/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
upustenie od vymáhania pohľadávky od dlţníkov:  
Dominik Šarkőzi, nar. 22.2.1959  
a manţelka Zlatica Šarkőziová, nar. 23.10.1955 
obaja bytom M. Chásteka 511/23/14, Ţiar nad Hronom,  
 
a to vo výške 192 340,100 Sk z titulu nedoplatku na nájomnom  a na úhradách za plnenia poskytované s 
uţívaním tohto bytu, v súlade s ustanovením § 21 ods. 10  Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 144/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s ustanovením  § 21 ods. 10  Zásad hospodárenia s majetkom mesta, upustenie od vymáhania 
pohľadávky, vzniknutej z titulu nedoplatku na nájomnom za byty, nachádzajúce sa v rodinnom dome č. súp. 
121 v Šášovskom Podhradí,  a to od dlţníkov: 

- Metód Šarkőzi, nar. 22.4.1967 a Margita Fíziková nar. 26.12.1964, bytom Ţiar nad Hronom, Šášovské 
Podhradie č. 121,  
vo výške 15 320 Sk, 

- Ľudovít Kaločai, nar. 3.8.1961 a manţelka Renáta Kaločaiová nar. 5.4.1969, obaja  bytom Ţiar nad 
Hronom, Šášovské Podhradie č. 121 

      vo výške 14 394,70 Sk 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 145/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s ustanovením  § 21 ods. 10  Zásad hospodárenia s majetkom mesta, upustenie od vymáhania 
pohľadávok, vzniknutých z titulu nedoplatku na nájomnom za byty a na úhradách za plnenia poskytované s 
uţívaním týchto bytov, voči dlţníkom: 
                                                                                          

- Iveta Kaločajová, nar. 9.5.1965, bytom Dukel. hrdinov 323/25, Ţiar nad Hronom,  
     dlh vo výške 102 012,50 Sk 

- Daniela Mizerová, nar. 27.1.1979, bytom Ţiar nad Hronom,  
dlh vo výške  6 526,- Sk 

- Michal Holler, nar. 15.12.1980, bytom Ţiar nad Hronom,  
     dlh vo výške  10 971 Sk  

- Eva Kaločajová, nar. 30.12.1969, bytom Ţiar nad Hronom  
     dlh vo výške 68 644,80 Sk              

- Daniel Kaločaj, nar. 25.11.1960, bytom Dukel. hrdinov 317/11, Ţiar nad Hronom 
dlh vo výške 69 939,40 Sk 

- Juraj Tóth, nar. 29.8.1965, bytom Ţiar nad Hronom, 
     dlh vo výške 81 225,20 Sk 

- Dušan Šarkőzi, nar. 23.7.1974, bytom Ţiar nad Hronom,  
     dlh vo výške 20 636,30 Sk 

- Vlastimil Kaločaj, nar. 15.11.1961, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 130 384,70  Sk  
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- Margita Šarkőziová, nar. 10.9.1952, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške  108 658 Sk 

- Jozef Kotlár, nar. 25.3.1970, bytom Jedľové Kostoľany 336,  
      dlh vo výške 57 933,60 Sk 

- Ľudovít Kaločai, nar. 6.11.1980, bytom Š. Moysesa 413/13, Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 2 935,- Sk 

- Eva Fizikova, nar. 19.2.1958, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 133 771,50 Sk 

- Jozef Kaločaj, nar. 20.12.1959, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 91 295,50 Sk 

- Július Oláh, nar. 16.2.1972, bytom, Dukel.hrdinov 322/23 Ţiar nad Hronom,                               dlh vo 
výške 30 997,20 Sk 

- Peter Kaločaj, nar. 6.8.1970, bytom Hutníkov 301/3, Ţiar nad Hronom               
      dlh vo výške  55 528,90 Sk 

- Florián Šándror, nar. 4.12.1963, bytom Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 122 064,10 Sk 

- Ľudovít Šarkőzi, nar. 30.1.1973, bytom Ţiar nad Hronom 
     dlh vo výške 43 449,40 Sk 

- Márie Spáčilová, nar. 15.11.1970, bytom Ţiar nad Hronom 
       dlh vo výške 75 999 Sk 

- Jolana Miková, nar. 13.7.1942, bytom Slatina 40 
      dlh vo výške 64 036,90 Sk 

- Anton Oláh, nar. 18.4.1967, bytom Ţiar nad Hronom, Dukel.hrdinov 323/25,  
      dlh vo výške  74 860,20 Sk 

- Zdeno Šarkőzi, nar. 8.6.1958, bytom Ţiar nad Hronom 
     dlh vo výške 81 097,50 Sk 

- Elena Drahošová, nar. 10.3.1953, bytom Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 42 045,60 Sk 

- Ján Oláh, nar. 1.5.1955, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške  52 943 Sk 

- Hedviga Šarkőziová, nar. 26.12.1959, bytom Š. Moysesa 433/22, Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 172 759,90 Sk 

- Vlastimil Šarkőzi, nar. 20.5.1975, bytom Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 120 816 Sk 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 146/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s ustanovením  § 21 ods. 10  Zásad hospodárenia s majetkom mesta, upustenie od vymáhania 
pohľadávok, vzniknutých z titulu nedoplatku na nájomnom za byty a na úhradách za plnenia poskytované s 
uţívaním týchto bytov, voči dlţníkom: 
                 
                                                            

- Dušan Bučko, nar.24.11.1969, bytom  Partizánska 145, Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 75 540,80 Sk 
- Igor Šarkőzi, nar. 1.6.1970, bytom Dukel. hrdinov 323/25, Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 107 065,70 Sk 
- Ruţena Fíziková, nar. 18.2.1964, bytom Ţiar nad Hronom, 
      dlh vo výške 65 619,20 Sk 
- Jolana Šarkőziová, nar. 9.9.1939, bytom SNP 594/139, Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške  55 369,70 Sk 
- Miroslav Bučko, 29.10.1974, bytom M. R. Štefánika 465/31, Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 7 293,20 Sk 
- Oliver Šarkőzi, nar. 6.6.1972, bytom Dukel. hrdinov 323/25, Ţiar nad Hronom 
       dlh vo výške  136 090,60 Sk 
- Venuša Šarkőziová, nar. 29.6.1978, bytom Dukel. hrdinov 323/25, Ţiar nad Hronom dlh vo výške 

69 648,10 Sk 
-  Katarína Pekajová, nar. 21.1.1960, bytom Hutníkov 3/1, Ţiar nad Hronom, 
       dlh vo výške 224 735,10 Sk 
- Stanislav Kaločaj, nar. 18.7.1968, bytom Ţiar nad Hronom,  
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      dlh vo výške 313 209,70 
- Maracela Kaločajová, nar. 16.4.1974, bytom Sládkovičova 1509/17, Ţiar nad Hronom dlh vo výške 

107 963,60 Sk 
- Katarína Šarkoziová, nar. 10.3.1984, bytom Ţiar nad Hronom,  
       dlh vo výške 9 808 Sk 
- Svetlana Stolárová, nar. 5.5.1973, bytom Hutníkov 301/3, Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 149 978,40 Sk 
- Miloš Goral,  nar. 15.12.1971, bytom Hutníkov 301/3, Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 73 467,40 Sk 
- Roman Kováč, nar. 8.6.1969, bytom Krompachy, Hornádska 37,  
      dlh vo výške 109 387,90 
- Magdaléna Beňová, nar. 1.3.1954, bytom Hutníkov 301/3, Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 126 816 Sk 
- Eva Oláhová, nar. 3.3.1955, bytom Hutníkov 301/3, Ţiar nad Hronom 
      dlh vo výške 124 972,90 Sk 
- Andrea Bartošová, nar. 4.11.1974, bytom Hutníkov 301/3, Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 127 734,60 

  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 147/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
 
V súlade s ustanovením  § 21 ods. 10  Zásad hospodárenia s majetkom mesta, upustenie od vymáhania 
pohľadávok, vzniknutých z titulu nedoplatku na nájomnom za byty a na úhradách za plnenia poskytované 
s uţívaním týchto bytov, voči dlţníkom: 

 
- Zuzana Schwarzbacherová, nar. 21.6.1964, bytom   Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške  88 776,10 Sk  
- Jozef Šandor, nar. 23.4.1957, bytom Ţiar nad Hronom,  
     dlh vo výške  96 426,60 Sk  
- Stanislav Goral, nar. 13.10.1957, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 118 409,80 Sk  
- Blanka Baláţová,nar. 5.12.1977, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške  40 703,10 Sk  
- Terézia Kukanová, nar. 31.5.1962, bytom Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške 76 280,10 Sk  
- Ján Stojka, nar. 14.6.1966, bytom Sládkovičova 17, Ţiar nad Hronom,  
      dlh vo výške  11 613,70 Sk  

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 148/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
 
upustenie od vymáhania pohľadávky s príslušenstvom voči dlţníčke – Anna Baláţová, nar. 05.09.1960, trvale 
bytom Šašovské Podhradie  č. 4, 965 01  Ţiar nad Hronom, pozostávajúcej z istiny vo výške 110.000,00 Sk 
a zo zmluvnej pokuty vo výške 500,00 Sk na deň od 01.01.1998, ktorá vznikla na základe „Dohody 
o krátkodobej návratnej finančnej pôţičke na zariadenie obchodu potravín v Šašovskom Podhradí“ v súlade 
s ustanovením § 21 ods. 10  Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 149/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
 
Kúpu nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom na základe 
geometrického plánu č. 35300060-19/2006  úradne overeného dňa 14.9.2007, všetko

 
za cenu 1 Sk od : 
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Jozef Kováč, r. Kováč, nar.: 27.6. 1947  
Ul. Záhradná č.7 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
a 
 
Jaroslav Keníţ r. Keníţ, nar.: 27.7. 1969 
Ul. Partizánska č.2  
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 150/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţiar nad Hronom č. 7/2007  - Prevádzkový poriadok  pohrebísk 
v pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom,  s účinnosťou od  01. 01. 2008.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 151/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţiar and Hronom č. 5/2007 o školských obvodoch  základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 152/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Ţiar nad Hronom č. 2/2005 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom , s účinnosťou od  01. 01. 2008. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 153/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţiar nad Hronom č. 9/2007  - O opatrovateľskej sluţbe.   
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 154/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 6/2007  ktorým sa zakazuje poţívanie a predaj 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Ţiar nad Hronom, s účinnosťou od  01. 
01. 2008, vrátane zapracovaných pripomienok. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 155/ 2007 
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Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
Informáciu o odpadovom hospodárstve. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 156/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
 
1. Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta Ţiar nad Hronom za rok 2007. 
 
2. Návrh Kalendára športových podujatí mesta Ţiar nad Hronom na rok 2008. 
 
 
 
  
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 157 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Koncepciu práce s mládeţou v meste Ţiar nad Hronom na roky 2008 – 2013. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 158/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Dodatok č. 1 k VZN Mesta Ţiar nad Hronom č. 1/2000 o verejných priestranstvách na území mesta Ţiar nad 
Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 159/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Zámer vytvorenia parkovacích miest na území mesta Ţiar nad Hronom podľa predloţeného projektu. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 160/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
Obsahový a časový plán zasadnutí MsZ na rok 2008. 


