MsZ 22.06.2007
Výpis uznesení
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC
čas konania: 22. jún 2007, 14.00 hod.
Uznesenie č. 86/ 2007
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere cca 1300 m2 z CKN parciel č.1944/3, 656/1 ostatné plochy,
evidované na liste vlastníctva č.1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach:
- účel: výstavba a uţívanie dvoch jednopodlaţných polyfunkčných objektov
- cena: 100 Sk/m2/rok s valorizáciou ročného nájomného podľa výšky miery inflácie meranej indexom
spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za hodnotiaci rok
v porovnaní s rokom predchádzajúcim
- doba určitá: od 01.07. 2007 do 30.06.2037 s moţnosťou prolongácie na ďalších.30 rokov
pre ţiadateľa:
DELTA trade ZH s.r.o.
v zastúpení: Ing. Ján Dudášik, konateľ
sídlo: Cintorínska 49, 935 21 Tlmače
IČO: 36794091
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vloţka č. 17945/N
a to za splnenia nasledovných podmienok:
1.) ţiadateľ je povinný podľa predloţeného investičného riešenia (najneskôr do termínu kolaudácie):
- vybudovať detské ihrisko (s preliezačkami, pieskoviskom a lavičkami)
- vybudovať nové parkovacie miesta a nový prepojovací chodník
- odstrániť starú fontánu
- premiestniť súsošie „Rodina“
- umiestniť lavičky a drobnú architektúru (odpadkové koše, verejné osvetlenie, výsadba zelene)
2.) ţiadateľ je povinný vybudované detské ihrisko, parkovisko a chodník bezodplatne odovzdať do vlastníctva
Mesta Ţiar nad Hronom, IČO: 00321125
3.) ţiadateľ sa zaväzuje zrekonštruovať dlaţbu pred administratívnou budovou súp. č. 409 na Nám. Matice
slovenskej v Ţiari nad Hronom (najneskôr do termínu kolaudácie)
4.) ţiadateľ je oprávnený prevádzkovať drevené demontovateľné stánky len na základe povolenia mesta
b)
Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere cca 1 400 m2 z CKN parciel č.1944/3, 656/1 ostatné plochy,
evidované na liste vlastníctva č.1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach:
- účel: vybudovanie detského ihriska, parkoviska, prepojovacieho chodníka v zmysle investičného riešenia
Nám. Matice slovenskej v Ţiari nad Hronom a rekonštrukcia dlaţby pred administratívnou budovou súp.
č. 409 na Nám. Matice slovenskej v Ţiari nad Hronom
- cena: 1 Sk/rok
- doba určitá: od 01.07. 2007 do odovzdania stavieb do vlastníctva Mesta Ţiar nad Hronom
Pozn.: V prípade, ţe zmluvy nebudú uzatvorené do 22. 6. 2008 uznesenie stráca platnosť.
Uznesenie č. 87/ 2007
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
so zrušením predkupného práva ohľadne nehnuteľností evidovaných v katastrálnom území v Ţiari nad Hronom
zapísaných na LV č. 3244: pozemky - CKN parcely č. 698/3, 698/11 a stavba – reštaurácia súp. č. 585,
postavená na parcele č. 698/3 a zároveň poveruje primátora mesta Ţiar nad Hronom s uzavretím dohody

MsZ 22.06.2007
o zrušení predkupného práva so spoločnosťou SOPRAN, s.r.o., ktoré bolo zriadené na základe zmluvy č.
20001/2004 ( V 1581/04).

