
Mimoriadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom 
24.9.2015 

Program  
 

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií 
2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 
3. Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spol. s r.o. Žiar nad Hronom 
4. Informácia o plnení rozpočtu mesta  
5. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2014/2015,  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta ZH 
6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 

.... 
7. VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení VZN č. 13/2012 a 1/2014,  

o novej sociálnej službe Komunitné centrum 
8. Komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady Európy  
9. a) Správa o činnosti FK Pohronie  Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2014 

10. Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2015 
11. Informácia o projektoch 
12. Správa o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrísk v meste 
13. Informácia o stave rozkopávok na území mesta 
14. Správa o stave zelene v meste 
15. Interpelácia poslancov 
16. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia: 

a) Majetkovo-právne vzťahy 
17. Záver 

 
 
 
 
Dochádzka 
 

Účasť poslancov 

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

              Ing. Michal Žurav - /  

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



 
 
Uznesenia 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 100 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 24.9.2015.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  16 
za –  16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. 
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 101 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spol. s r.o. Žiar nad Hronom.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  16 
za –  16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. 
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 102 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.7.2015.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  16 
za –  16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. 
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 103 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  



schvaľuje 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom. 
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  15 
za –  15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. 
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
  
  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 104 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  

 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  16 
za –  16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. 
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 105 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje  
 
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 13/2012 a 1/2014, o  sociálnej službe Komunitné centrum 
 
b/ schvaľuje 
 
Zmenu účelu stavby -  bytov, zapísaných na LV č. 3198 v k. ú. Žiar nad Hronom, a to:  
 

 bytu č. 2-H, nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu so súpisným číslom 509, 
postaveného na pozemku CKN parcela číslo 700/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m2, 
číslo vchodu 19, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom 

 bytu č. 3-D, nachádzajúceho sa na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 509, 
postaveného na pozemku CKN parcela číslo 700/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m2, 
číslo vchodu 19, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom 

 
a to nasledovne:  
 
Pôvodný popis bytov:  
   

 Byt č. 2-H 

 Byt č. 3-D 
 



Navrhovaný popis nebytových priestorov - kancelárií:  

 Kancelária č. 2-H 

 Kancelária č. 3-D  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 107 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o  činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa, s.r.o., za rok 2014.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 108 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informácia o činnosti MsKC v Žiari nad Hronom za prvý polrok 2015. 
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky,  Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 109 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o projektoch.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 



zdržal sa – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 110 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrísk. 
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 111 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o stave rozkopávok na území mesta.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  14 
za – 14  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, 
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 112 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o stave zelene v meste.  
 
Hlasovanie: 
počet všetkých poslancov - 19 
prítomní –  15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/ 
proti - 0 
zdržal sa – 0   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 113 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  



schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného 
z vecného bremena – Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom  Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, 
IČO: 00 321 125, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom 
podiele 1/20 a 9/20,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to: 
 

 na EKN parcele č.355 – orná pôda o výmere 1293 m
2
,  

 
- umiestnenie elektroenergetického zariadenia a zriadenie jeho ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 
304 – 27 m

2
 vymedzeného Geometrickým plánom č. 31628826-89/2014 na vyznačenie vecného 

bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí aj s ochranným pásmom a obmedzenia 
vlastníckych práv zo dňa 18.08.2014, vyhotoveného Geopoz, s.r.o., IČO: 31628826, úradne overeným 
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom pod číslom 311/14 dňa 28.08.2014, 

 
- prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom prevádzkovania, vykonávania opráv a 
údržby elektroenergetického zariadenia. 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 
IČO: 36 442 151 
Akciová spoločnosť je zapísaná v  Obchodnom   registri   Okresného   súdu   Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 
10514/L 
 
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 39,56 € s DPH, stanovenú Znaleckým 
posudkom č.117/2014, vypracovaným  znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Imrichom Lasabom. 
 
Spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001 ako investor,  je povinná zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 39,56 
€ (jednorazový poplatok) do 30 dní od doručenia faktúry, vystavenej mestom Žiar nad Hronom ako 
povinným z vecného bremena a to po doručení písomného rozhodnutia príslušného okresného úradu, 
katastrálny odbor, o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 24.09.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, 
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 114 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – jednotlivých vlastníkov Urbárskeho a pasienkového pozemkového 
spoločenstva Žiar nad Hronom, IČO: 42 304598,  strpieť na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísaného na LV č. 2530 v spoluvlastníckych podieloch jednotlivých vlastníkov 
a to: 
 

 CKN parcela č. 1670/4 – trvalé trávnaté porasty o výmere  2305 m
2
, 

 



- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 14 - 597 m2, vymedzeného Geometrickým plánom č. 28/2010 
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia 
vlastníckych práv zo dňa 8.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, 
úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 158/10 dňa 20.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 115 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Kissová Marta, rod. Eöllösová, nar. xxxxxx, bytom Biskupa Királya 

929/9, 945 01 Komárno, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/2,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 160/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere  541 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena - jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 25 - 1 m2, vymedzeného Geometrickým plánom č. 28/2010 na 
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych 
práv zo dňa 8.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne 
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 158/10 dňa 20.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 



 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 116 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Rakovská Vlasta, rod. Dávidová, Mgr.,  nar. xxxxxx, bytom Bellušova 
889/20, 974 01 Banská Bystrica, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/2,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 160/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere  541 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena - jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 25 - 1 m2, vymedzeného Geometrickým plánom č. 28/2010 na 
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych 
práv zo dňa 8.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne 
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 158/10 dňa 20.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, 
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 



Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 117 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Urblík Vladimír, rod. Urblík, JUDr.,  nar. xxxxxx, bytom Š.Moysesa 
55/18, 965 01 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom a to: 
 

a) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/2:  

 CKN parcela č. 1656/1 – ostatné plochy o výmere  8 108 m
2
, 

 CKN parcela č. 1652/4 – ostatné plochy o výmere  34 083 m
2
, 

 
b) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/3: 

 CKN parcela č. 1652/3 – ostatné plochy o výmere 30 205 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielov  č. 2 - 392 m

2
, č.6 – 637 m

2
 a č.11 – 856 m

2
, vymedzených 

Geometrickým plánom č. 30/2010 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, 
úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 
 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 118 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 



Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – TRIO GROUP, a.s., so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 
36622478, strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to: 
 

a) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/2:  

 CKN parcela č. 1656/1 – ostatné plochy o výmere  8 108 m
2
, 

 CKN parcela č. 1652/4 – ostatné plochy o výmere  34 083 m
2
, 

 
b) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 2/3: 

 CKN parcela č. 1652/3 – ostatné plochy o výmere 30 205 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielov  č. 2 - 392 m

2
, č.6 – 637 m

2
 a č.11 – 856 m

2
, vymedzených 

Geometrickým plánom č. 30/2010 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, 
úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 
 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 119 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Hrmová Mária, rod. Majnová – v správe Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z 
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/3,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 



- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 120 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Svabíková Mária, rod. Hrmová – v správe Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z 
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/6,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 



 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 121 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Hrmová Anna, rod. Majnová – v správe Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z 
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/8,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
 
IČO: 00321125 
 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  
 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 



Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 122 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Kulhánková Mária, rod. Hrmová,  nar. xxxxxx, bytom 966 01 Bzenica 
č.161, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/8,  
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 123 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Panko Dušan, rod. Panko,  nar. xxxxxx, bytom Lúční č.1153, 757 01 
Valašské Meziříčí , ČR, na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom 
podiele 1/64,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 



 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 124 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – AZEX, s.r.o., so sídlom 966 24 Janova Lehota č.274, IČO: 34147667, 
strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/64,  
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 



IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 125 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Panko Ivan, Panko,  nar. xxxxxx, bytom Hviezdoslavova 284/48/37, 
96501 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/64,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 



Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 126 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Tarovská Darina, rod. Panková,  nar. xxxxxx, bytom Pekárenská č.133, 
966 01 Hliník nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/64,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
 
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 127 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Bzdúšeková Eva, rod. Frischová,  nar. xxxxxx, bytom Liptovská č.6, 821 
09 Bratislava, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom 
podiele 3/16,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 



 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 42 - 64 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 128 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Filusová Juliana – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova  
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/6,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 43 - 63 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 



965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 129 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Filusová Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/6,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 43 - 63 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 



Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 130 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Kukučková Anna rod. Filusová – v správe Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z 
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/6 a 1/12,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar 
nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 43 - 63 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 131 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Pročka Juraj – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 
817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/12,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 



 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 43 - 63 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 132 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Pročková Júlia rod. Filusová – v správe Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z 
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/12,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 43 - 63 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 



sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 133 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Beňová Terézia, rod. Kukučková, Mgr., nar. xxxxxx, bytom Jesenského  
64, 965 01 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/8,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 43 - 63 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 



proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 134 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena – Kukučka Zoltán, rod. Kukučka, nar. xxxxxx,  bytom Jesenského 875/62, 
965 01 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena 
v spoluvlastníckom podiele 1/8,  nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:  
 

 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m
2
, 

 
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho 
ochranného pásma a to v rozsahu dielu  č. 43 - 63 m

2
, vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010 

na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, 
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou 
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, a 
 
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo  za 
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena: 
Mesto Žiar nad Hronom 
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 

 
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť  povinnému z vecného bremena 
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 
919 001.  

 
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.  
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 135 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predaj  nehnuteľného majetku - pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vytvorených na základe 
geometrického plánu č. 36636029-32/2015, vyhotoveného firmou Geodetické služby, s.r.o., Žiar nad 
Hronom, IČO: 36636029, úradne overeného Okresným úradom, katastrálny odbor dňa 16.06.2015, 



z pôvodných EKN parciel, zapísaných na liste vlastníctva č. 3327 v katastrálnom území Žiar nad Hronom  
a to: 
 

 CKN parcely č.1657/7 – trvalý trávny porast o výmere 91 m
2
, vytvorenej z EKN parcely č. 165 ako 

diel č.7 o výmere 91 m
2
, v podiele 1/1, 

 CKN parcely č.1670/31 – trvalý trávny porast o výmere 292 m
2
, vytvorenej z EKN parcely č. 856/1 

ako diel č. 2 o výmere 283 m
2
 a z EKN parcely č. 165 ako diel č. 6 o výmere 9 m

2
, v podiele 1/1, 

 CKN parcely č.2064/2 – ostatná plocha o výmere 1834 m
2
, vytvorenej z EKN parcely č. 165 ako diel 

č. 8 o výmere 1834 m
2
, v podiele 1/1, 

 CKN parcely č.2064/3 – ostatná plocha o výmere 1502 m
2
, vytvorenej z EKN parcely č. 865 ako diel 

č. 9 o výmere 96 m
2
 a diel č. 11 o výmere 91 m

2
, a z EKN parcely č. 167/1 ako diel č. 12 o výmere 

1315 m
2
, v podiele 1/1, 

 CKN parcely č.2037/16 – vodná plocha o výmere 262 m
2
, vytvorenej z EKN p.č. 856/1 ako diel č. 3 

o výmere 7 m
2
 a z EKN parcely č. 165 ako diel č. 5 o výmere 255 m

2
, v podiele 1/1, 

 CKN parcely č.2057/2 – vodná plocha o výmere 2554 m
2
, vytvorenej z EKN parcely č. 865 ako diel č. 

10 o výmere 742 m
2
 a z EKN parcely č. 167/1 ako diel č. 13 o výmere 1812 m

2
, v podiele 1/1, 

 CKN parcely č.2058/12 – vodná plocha o výmere 4140 m
2
, vytvorenej z EKN parcely č. 856/1 ako 

diel č.1 o výmere 934 m
2
 a z EKN parcely č. 165 ako diel č. 4 o výmere 3206 m

2
, v podiele 1/1, 

 
za kúpnu cenu  12 390,56.- €, 
 
pre žiadateľa: 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
IČO: 36022047 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, Vložka č. 713/S 
 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v povodí vodných tokov pod vodným 
tokom a v ich ochrannom pásme pre štátny podnik, ktorého predmetom činnosti je vykonávanie 
verejnoprospešných činností, zabezpečenie správy vodohospodársky významných a ďalších vodných 
tokov, vodných stavieb na nich vybudovaných, správa jednotlivých povodí a plnenie ďalších úloh, 
vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 
   
Všeobecná hodnota  pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 125/2015, vyhotoveným 
znalcom Ing. Štefanom Sviržovským   na celkovú sumu vo výške 12 390,56 €, t.j.  
- jednotková hodnota pozemkov CKN p.č.1657/7, 1670/31, 2064/2 a 2064/3  -  1,48 €/m

2 

 
- jednotková hodnota pozemkov CKN p.č. 2037/16, 2057/2 a 2058/12 – 0,99 €/m

2
.   

 
Zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  
09.09.2015 do 24.09.2015. 
 
Vo veci predaja majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.  
 
(predaj  majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  všetkých  poslancov) 
 
Pozn.: V prípade, že kúpna zmluva  nebude uzatvorená do 24.09.2016  uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 16  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, 
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  



č. 136 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
A. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu č.36636029-21/2015, úradne 
overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 17.3.2015 pod č. 96/15, z 
pôvodnej EKN parcely č. 530/2 – orná pôda o výmere 147 217 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 
3327 a to:  
 

 CKN parcela č. 710/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2 , v podiele 1/1,  
      (ďalej ako „Predmet kúpy“)  
 
za kúpnu cenu 43,52 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu celkom 16 798,72,- €, slovom 
šestnásťtisícsedemstodeväťdesiatosem Eur 72/100 centov /t.j. 386 m2 x 43,52 €/ 
(ďalej ako „Kúpna cena“) 

 
do výlučného vlastníctva žiadateľa:  

 
MAT group s.r.o., IČO: 46 554 858 
Sídlo: 966 11 Trnavá Hora č.122  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 21689/S  

 
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.  

 
Všeobecná hodnota Predmetu kúpy bola stanovená Znaleckým posudkom č. 214/2015 zo dňa 
08.09.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, na sumu 8 997,66 € pri jednotkovej 
hodnote pozemku 23,31 €/m2.  

 
Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený v lehote od 26.03.2015 do 10.04.2015.  

 
Žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6, 7 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.  

 
B. použitie časti Kúpnej ceny za Predmet kúpy, uhradenej žiadateľom na účet mesta Žiar nad Hronom, 

a to vo výške 7 800,- €, slovom sedemtisícosemsto Eur, na vybudovanie spevnených plôch na Ul. 
Svitavská a Vansovej v Žiari nad Hronom za účelom parkovania osobných motorových vozidiel.   

 
Pozn.: V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená do 24.09.2016 uznesenie stráca platnosť. 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 16 
za – 10  /Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, , Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. 
Uhrovič, Ing. Vozár /  
proti – 6  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Bc. Lukyová, Šeševičková, Ing. Žurav/ 
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 137 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemku z dôvodu hodného osobitného 



zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe 
geometrického plánu a to : 

 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 40 m
2
 ( ďalej len ako „pozemok“), vytvorenej z časti EKN 

parcely č. 541/1 -  orná pôda  o celkovej výmere 731 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č.3327 pre 

katastrálne územie Žiar nad Hronom, 
 
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom. 
 
Dôvod hodný osobitého zreteľa:  
Pozemok je prístupovým pozemkom na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a nie je použiteľný pre žiadne 
iné využitie ako vybudovanie prístupu  a parkovacieho miesta pri rodinnom dome č.s. 762.   
 
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí Mestskému úradu v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok 
do 31.03.2016, uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,  
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/  
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 138 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku – pozemkov v podiele 1/1, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to : 
 

 CKN parcely č. 1804/4 - orná pôda o výmere 5 524 m
2
  , 

 CKN parcely č. 1804/12 - orná pôda o výmere 767 m
2 
 ,  

 
nasledovným spôsobom: 
verejná obchodná súťaž v zmysle § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 2  /Šeševičková, Tomčáni/  
proti – 8  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, JUDr. Gocník, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
zdržal sa – 5  /Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič/ 

 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 139 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného majetku  – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to : 
 



 novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 72 m
2
 ( ďalej len ako „pozemok“), odčlenenej z 

EKN parcely č. 590/56 -  orná pôda o výmere 16569 m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327 

a z CKN parcely č.1813/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m 
2 
,zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1136 , 
 

a to najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nemôže byť v deň schvaľovania 
prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov. 
 
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom. 
 
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok 
do 24.03.2016, uznesenie stráca platnosť. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 14  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. 
Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0 
zdržal sa – 1  /Šeševičková/ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 140 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:  
 
a) dvojizbový byt č. 14 na 8. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, 

nachádzajúci sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 6752/683947-tin,   
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1299 m
2
, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 6752/683947-

tin  
 
do výlučného vlastníctva žiadateľke:  
 
za kúpnu cenu 25.784,54 € (po uplatnenej zľave) pre:  
Mgr. Lívia Kosťová, rod. Kosťová, nar.: xxxxxx 
bytom J. Kráľa 35/14, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová 
dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty 
budú odpredané do vlastníctva ich nájomcom a to za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
zníženú o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  04.09.2015 do 
19.09.2015. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  



prítomní – 14 
za – 14  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. 
Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 141 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 

Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:  
 
a) trojizbový byt č. 7 na 5. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, nachádzajúci 

sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 7933/683947-tin,   
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1299 m
2
, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 7933/683947-

tin  
 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  
 
za kúpnu cenu 39.324,78 €  (po uplatnenej zľave) pre:  
Eva Bullová, rod. Klačková, nar.: xxxxxx  
a manžel Peter Bullo, rod. Bullo, nar.: xxxxxx 
obaja bytom J. Kráľa 35/7, 965 01 Žiar nad Hronom 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová 
dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty 
budú odpredané do vlastníctva ich nájomcom a to za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
zníženú o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  04.09.2015 do 
19.09.2015. 
 

Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 

(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. 
Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 142 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 



Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:  
 
a) dvojizbový byt č. 13 na 8. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, 

nachádzajúci sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 8301/683947-tin,   
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1299 m
2
, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 8301/683947-

tin  
 
do výlučného vlastníctva žiadateľovi:  
 
za kúpnu cenu 32.956,87 €  (po uplatnenej zľave) pre:  
MUDr. Maxián Juraj, rod. Maxián, nar.: xxxxxx 
bytom J. Kráľa 35/13, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová 
dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty 
budú odpredané do vlastníctva ich nájomcom a to za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
zníženú o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  04.09.2015 do 
19.09.2015. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. 
Rybársky, Śeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 143 / 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 

Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:  
 
d) trojizbový byt č. 3 na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, nachádzajúci 

sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   
e) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 7953/683947-tin,   
f) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1299 m
2
, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 7953/683947-

tin  
 

do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  
 

za kúpnu cenu 39.310,22 € (po uplatnenej zľave) pre:  



Mgr. Monika Findríková, rod. Fecková, nar.: xxxxxx  
a manžel Mgr. Radoslav Findrík, rod. Findrík, nar.: xxxxxx 
obaja bytom J. Kráľa 35/3, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová 
dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty 
budú odpredané do vlastníctva ich nájomcom a to za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
zníženú o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  04.09.2015 do 
19.09.2015. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   
 
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 14 
za – 14  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. 
Rybársky, Śeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0 
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 144 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 

Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom 
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:  
 
g) trojizbový byt č. 1 na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, nachádzajúci 

sa na Ul. J. Kráľa  v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,   
h) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372, 

postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 7953/683947-tin,   
i) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1299 m
2
, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 7953/683947-

tin  
 
do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:  
 
za kúpnu cenu 39.410,22 €  (po uplatnenej zľave) pre:  
Adriana Nagyová, rod. Repiská, nar.: xxxxxx  
a manžel Norbert Nagy, rod. Nagy, nar.: xxxxxx 
obaja bytom J. Kráľa 35/1, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová 
dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty 
budú odpredané do vlastníctva ich nájomcom a to za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, 
zníženú o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu. 
 
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od  04.09.2015 do 
19.09.2015. 
 
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.   



 
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou  
všetkých  poslancov) 
 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 13 
za – 13  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, 
Śeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0 
zdržal sa – 0 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 145 / 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 

V zmysle článku XVIII. bod 7, 8 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení, upustenie 
od vymáhania pohľadávky vo výške 2.724,71 € s príslušenstvom voči dlžníkovi:  
 
3N Trading, s.r.o., IČO: 36027308 
Sídlo: SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5103/S 
 
a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná. 
 

Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 14  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. 
Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0 
zdržal sa – 1  /Šeševičková/ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 146 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
v zmysle článku XVIII. bod 8 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení  upustenie od vymáhania 
pohľadávky vo výške 2705,30 € s príslušenstvom voči dlžníkovi: UNI - GASTROTECHNIKA, spol. s r.o. "v 
likvidácii", IČO: 36 625 272, so sídlom Rudlovská cesta 6299/85, 974 11 Banská Bystrica, zapísanému 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9120/S, a to z dôvodu, že 
pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná. 
 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
za – 15  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. 
Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 



Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 147 / 2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
Bezodplatné nadobudnutie spevnených plôch zo zámkovej dlažby a brodísk o celkovej výmere 815 m

2
 na 

plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom, bližšie špecifikované vo výkaze výmer zo dňa 18.3.2015, 
v celkovej sume 28 715 € bez DPH, nachádzajúce sa na CKN parcele č. 1527 - ostatné plochy o výmere 
3843 m

2
 a na CKN parcele č.1528/1 - ostatné plochy o výmere 19 398 m

2 
na plážovom kúpalisku v Parku 

Š. Moysesa v Žiari nad Hronom,  
 
od spoločnosti:  
 
Orange Slovensko, a.s.,  IČO: 35697270 
Sídlo: Metodova 8,  821 08 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke č. 1142/B 
 
v prospech nadobúdateľa do výlučného vlastníctva: 
 
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 
Sídlo. Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom 

 
Hlasovanie:  
počet všetkých poslancov – 19  
prítomní – 15 
 
 
za – 15  /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. 
Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/ 
proti – 0   
zdržal sa – 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
 


