Zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom
16.11.2016
Program
Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Správa z vykonaných kontrol HKM
Informácia o plnení rozpočtu mesta
Informácia o stave rozkopávok na území mesta
Informácia o činnosti CZO
VZN o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta ZH
Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015
Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2015
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom
a) Informácia o štruktúre obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom k 31.12.2015
b) Vyhodnotenie plnenia pôvodných zámerov KPSS mesta Žiar nad Hronom
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 10
za – 10 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Šeševičková, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Dochádzka
Účasť poslancov
Mgr. Monika Balážová - /
PaedDr. Veronika Balážová - O
Ing. Mária Biesová - /
Ing. Dušan Bosák - /
Ing. Peter Dubeň - O
JUDr. Milan Gocník - O
Mgr. Gabriela Hajdoniová - /
MUDr. Ladislav Kukolík - /
Mgr. Anna Líšková - /
Bc. Soňa Lukyová - /
Ing. Miroslav Rybársky - /
Mgr. Norbert Nagy - O
Stela Šeševičková - /
Ing. Branislav Šťastný - /
Jozef Tomčáni - O
Ing. Rastislav Uhrovič - O
Ing. Stella Víťazková - O
Ing. Emil Vozár - /
Ing. Michal Žurav - O

Legenda :
/ - účasť na zasadnutí
O - ospravedlnená neúčasť na zasadnutí
N - neospravedlnená neúčasť na zasadnutí

Uznesenia
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 121 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Sprvu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 16.11.2016.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 11
za – 11 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 122 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu z vykonaných kontrol HKM.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 11
za – 11 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 123/ 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.9.2016.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 11
za – 11 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 124 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o stave rozkopávok na území mesta.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 11
za – 11 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 125 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o činnosti Centra zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 11
za – 11 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 126 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom
pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom.

o zákaze

a obmedzení

používania

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 11
za – 11 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 127/ 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 128 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Predkladaný materiál - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žiar nad Hronom a/ Informácia o štruktúre obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom
b/ Vyhodnotenie plnenia pôvodných zámerov KPSS mesta Žiar nad Hronom
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 129 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vzdanie sa p. poslanca Jozefa Tomčániho členstva v Komisii športu a mládeže pri MsZ v Žiari nad
Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 130 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to CKN parcely
2
č. 380/9 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 17 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
v podiele 1/1,
2

za kúpnu cenu 9,96 €/m ,
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:
Peter Uhrin, rod. Uhrin, nar.: xxxxxx
trvale bytom: A. Dubčeka 39/11, 965 01 Žiar nad Hronom
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 16.11.2017 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 11 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Ing. Vozár/
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 131 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zrušenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, zriadené titulom Zmluvy o
zriadení vecného bremena č. 2001/2016 zo dňa 15.02.2016, V 329/2016, v prospech oprávneného z
vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00321125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
SPORT BUILDING, s.r.o., sídlo Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 648 337,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11563/S,
strpieť vstup osôb a vjazd technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na pozemok
nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to výlučne:
2
- v rozsahu novovytvorenej CKN parcely č. 1798/158 – ostatné plochy o výmere 25 m , odčlenenej
Geometrickým plánom č. 36746436-030/2015, vyhotoveným spoločnosťou REALITY SERVICE, s.r.o.,
úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 22. júla 2015 pod č.

2

302/15, z pôvodnej CKN parcely č. 1798/127 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 601 m , zapísanej
na liste vlastníctva č. 1416 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.
Vecné bremeno bolo zriadené za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a
opráv alebo odstránenia dažďovej kanalizácie.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 16.11.2017 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 132 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, zapísaných na liste vlastníctva č. 646:
2
 CKN parcela č. 1110 – ostatné plochy o výmere 6 006 m ,
2
 CKN parcela č. 1112 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m ,
2
 CKN parcela č. 1113 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m ,
(ďalej ako „predmet nájmu“)
- za cenu: 50 €/ za každý začatý rok/ za celý predmet nájmu
- účel nájmu: 1. Údržba ochranného pásma hradu Šášov,
2. Realizácia sanačných prác na objektoch hradu Šášov stojacich na parcelách,
ktoré sú predmetom nájmu,
3. Zaistenie bezpečnosti návštevníkov hradu Šášov,
4. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
5. Prezentácia hradu Šášov a s tým súvisiace aktivity.
-

doba nájmu: určitá, a to na dobu 5 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
pre žiadateľa:
Združenie na záchranu hradu Šášov, IČO: 37 948 695
právna forma: občianske združenie
Sídlo: Š. Moysesa 42/4, 965 01 Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:
1. Predmet nájmu je situovaný v areáli hradu Šášov, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou.
2. Žiadateľ bude predmet nájmu využívať výlučne na nasledovný účel:
 Údržba ochranného pásma hradu Šašov,
 Realizácia sanačných prác na objektoch hradu Šášov stojacich na parcelách, ktoré sú
predmetom nájmu,
 Zaistenie bezpečnosti návštevníkov hradu Šášov,
 Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
 Prezentácia hradu Šášov a s tým súvisiace aktivity.
3. Žiadateľ vykonáva na predmete nájmu a v jeho okolí svoju činnosť už od roku 2003 a celé toto
územie udržuje a zveľaďuje až do súčasnosti. Pre právne vyčlenenie územia, na ktorom je hrad
Šášov, ale tiež jeho bezprostredné ochranné pásmo, vynaložil žiadateľ nemalé finančné
prostriedky.

4. Žiadateľ užíval predmet nájmu titulom Nájomnej zmluvy č.j. ZML 3423/2012 zo dňa 17.07.2012
v znení jej dodatkov č.1 až 3.
5. Obnova a záchrana kultúrneho dedičstva na predmete nájmu je vo verejnom záujme.
(Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov).
Zámer prenájmu predmetných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 22.08.2016 do 07.09.2016.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 16.11.2017 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 7 /Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný/
proti – 1 /Bc. Lukyová/
zdržal sa – 4 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Mgr. Líšková, Ing. Vozár/
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 133 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Šášovské Podhradie, zapísaných na liste vlastníctva č. 646:
2
 CKN parcela č. 1108 – ostatná plocha o celkovej výmere 739 m ,
2
 CKN parcela č. 1109 – ostatná plocha o celkovej výmere 360 m ,
(ďalej ako „predmet nájmu“)
- za cenu: 10 €/ za každý začatý rok/ za celý predmet nájmu
- účel nájmu:
a) Organizovanie verejných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (napr.
každoročných Šášovských hradných hier),
b) Predmet nájmu bude slúžiť ako oddychová zóna prístupná celoročne pre širokú
verejnosť, najmä turistom, ktorí navštívia hrad Šášov a okolie.
- doba nájmu: určitá, a to na dobu 5 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
pre žiadateľa:
ŠAŠOVČAN, IČO: 37 998 951
právna forma: občianske združenie
Sídlo: Šášovské Podhradie 160, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že:
Žiadateľ užíval predmet nájmu titulom Nájomnej zmluvy zo dňa 24.10.2006, uzatvorenej s
Poľnohospodárskym družstvom Žiar nad Hronom. Za účelom zveľadenia a zatraktívnenia priestoru
uskutočnil nasledovné činnosti a opatrenia počas obdobia svojej činnosti od roku 2006 a platnosti
pôvodnej Nájomnej zmluvy:
1. Na vlastné náklady a vlastnou iniciatívou zabezpečil terénne úpravy na pozemku,
2. Z finančných prostriedkov získaných z dotácie od mesta Žiar nad Hronom vybudoval altánok, vyrobil
stoly a lavice na sedenie,
3. Vyčistil zarastené a zanedbané miesto, čím zabezpečili revitalizáciu pozemku,
4. Vybudoval elektrickú prípojku, ktorej vlastníkom je žiadateľ,

5. V roku 2015 sa pre zveľadenie Podsadu zapojil do projektu Žiar žije dobrovoľníctvom „Podsad v
novom šate“, pričom v rámci tohto projektu bolo vytvorené nové prenosné sedenie nakoľko pôvodné
bolo čiastočne poškodené alebo odcudzené,
6. Pravidelne zabezpečuje kosbu, odstraňovanie náletových a poškodených drevín ako aj odpadkov
v súlade s príslušnou legislatívou.
(Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov).
Zámer prenájmu predmetných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 22.08.2016 do 07.09.2016.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 16.11.2017 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 134 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného časovo neobmedzeného vecného
bremena, ktoré bude zodpovedať právu: umiestnenia vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného
pásma v rámci stavby „Priemyselný a logistický areál Šášovské Podhradie, Výrobno-skladová hala
A, výrobno-skladová hala B“ na časti pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Šášovské
Podhradie, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísanom na liste vlastníctve č. 458 vo
vlastníctve mesta Žiar nad Hronom ako Budúceho povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 1/1, a to:
2
• na CKN parcele č. 484 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 089 m ( časť o výmere
2
cca 470 m ).
Právu vecného bremena Budúceho oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť
Budúceho povinného z vecného bremena:
a) strpieť na časti predmetného pozemku umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného
pásma,
b) umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup na predmetný pozemok pešo, autom, technickými
zariadeniami za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, kontrolou,
odstraňovaním porúch a havárií, vykonávaním opráv a rekonštrukcie vodovodného potrubia.
Vecné bremeno sa zriadi v prospech tretej osoby ako Budúceho oprávneného z vecného bremena:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 056 006, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sa,
vložka číslo 705/S.
Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený po vybudovaní vodovodného potrubia na dotknutom
pozemku, a to porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu vecného
bremena. Jeho vyhotovenie je povinný zabezpečiť na vlastné náklady investor stavby - spoločnosť CEE
Development, s.r.o., sídlo: Cesta slobody 475/48, 911 28 Vinica, IČO: 36 806 45 (ďalej ako „Investor
stavby“), a to v lehote do 60 dní od vybudovania vodovodného potrubia.

Vecné bremeno sa bude zriaďovať odplatne na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie
vecného bremena bude stanovená najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý v deň
schválenia zmluvy o zriadení vecného bremena mestským zastupiteľstvom nesmie byť starší ako 6
mesiacov. Znalecký posudok je povinný zabezpečiť na vlastné náklady Investor stavby.
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena bude povinný uhradiť Budúcemu povinnému
z vecného bremena Investor stavby, a to v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o
zriadení vecného bremena.
Investor stavby je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na tretiu osobu, ktorá sa stane na základe
prevodu práv a povinností následným investorom stavby „Priemyselný a logistický areál Šášovské
Podhradie, Výrobno-skladová hala A, výrobno-skladová hala B“.
Pozn.: V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 16.11.2017 uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 135 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce:
1. zapísaných na liste vlastníctva č. 794, v podiele 1/1, a to:
2
 EKN parcela č. 504/2 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 8 550 m ,
2
 EKN parcela č. 690/2 – orná pôda o celkovej výmere 25 242 m ,
2
 EKN parcela č. 1063/2 – ostatné plochy o celkovej výmere 4 315 m ,
2
 EKN parcela č. 1065/2 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 616 m ,
2
 EKN parcela č. 1073/4 – ostatné plochy o celkovej výmere 279 m ,
2. zapísaných na liste vlastníctva č. 3493, v podiele 1/1, a to:
2
 CKN parcela č. 361 – ostatné plochy o celkovej výmere 2 528 m ,
2
 CKN parcela č. 416 – ostatné plochy o celkovej výmere 979 m ,
2
 CKN parcela č. 488 – ostatné plochy o celkovej výmere 1 281 m ,
2
 CKN parcela č. 525 – ostatné plochy o celkovej výmere 900 m ,
2
 CKN parcela č. 574 – ostatné plochy o celkovej výmere 774 m ,
2
 CKN parcela č. 575 – ostatné plochy o celkovej výmere 924 m ,
2
 CKN parcela č. 645 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 000 m ,
2
 CKN parcela č. 692 – ostatné plochy o celkovej výmere 494 m ,
 CKN parcela č. 729 – ostatné plochy o celkovej výmere 2 258 m ,
(ďalej ako „predmet nájmu“)
2

-

2

nájomné: 30 €/ha/rok (t.j. pri celkovej výmere predmetu nájmu 55 140 m nájomné bude činiť
165,42 € ročne)
účel nájmu: vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku žiadateľa
doba nájmu: určitá, a to na dobu 10 rokov, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

pre žiadateľa:
SDP „Kremeň“, s.r.o.
IČO: 00 633 755
Sídlo: Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č.
17773/S
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že:
1. Žiadateľ vykonáva svoju poľnohospodársku činnosť od roku 2010.
2. Pri prenájme nehnuteľného majetku žiadateľovi za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti
pri prevádzkovaní podniku žiadateľovi sa postupuje v súlade so zákonom č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení
neskorších zmien a doplnkov.
3. Predmetom nájmu sú pozemky s komunikačnými, protieróznymi, vodohospodárskymi a
ekologickými funkciami, ktoré sú zadefinované v zmysle ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ako
spoločné zariadenia a opatrenia.
(Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov).
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
proti – 0
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 136 / 2016
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpu celých spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam – pozemkom nachádzajúcim sa v
katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísaným na liste
vlastníctva č. 1962, a to:
2













k CKN parcele č. 1798/63 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 195 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/64 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 569 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/65 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 162 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/66 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 133 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/67 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 605 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/68 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 191 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/69 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 188 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/70 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 475 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/71 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 236 m ,
2
k CKN parcele č. 1798/72 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 33 m ,
2
k CKN parcele č. 2034/18 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 27 m ,




k CKN parcele č. 2034/19 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 28 m ,
2
k CKN parcele č. 2034/20 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 28 m ,

od predávajúceho:

2

v podielovom spoluvlastníctve:
Mária Kenížová, rod. Kováčová, nar.: xxxxxx
trvale bytom: Opatovská 785/8
965 01 Žiar nad Hronom
spoluvlastnícky podiel 1/3 z celku........................................................... zodpovedajúca výmera 956,666
2
m
a v podielovom spoluvlastníctve:
Jozef Kováč, rod. Kováč, nar.: xxxxxx
trvale bytom: Záhradná 654/7
965 01 Žiar nad Hronom
spoluvlastnícky podiel 1/3 z celku .......................................................... zodpovedajúca výmera 956,666
2
m,
2

za kúpnu cenu 10 €/m ,
v prospech kupujúceho:
Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote do 31.01.2017 od účinnosti kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní pri hlasovaní – 12
za – 0
proti – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Ing. Rybársky, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Vozár/
zdržal sa – 0
neprítomný pri hlasovaní - 0

Uznesenie nebolo prijaté.

