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Výpis  uznesení 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC  
čas konania: 26. apríl 2007, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 32/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o plnení uznesení MsZ v Ţiari nad Hronom ku dňu 26.4.2007. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 33 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie   
 
Informáciu o prerokovávaní Konceptu územného plánu mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 34/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
 
Správu o vybavovaní sťaţností a vykonávaných kontrolách HKM za rok 2006. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 35 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o činnosti mestskej polície. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 36 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 28.2.2007.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 37 /2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 
A. Rozpočtové opatrenie č. 2 pre rok 2007, ktoré predstavuje celkové navýšenie rozpočtu mesta na strane   
celkových príjmov a výdavkov o sumu 14 815 tis. Sk. 
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B. Schvaľuje pouţitie prostriedkov z rezervného fondu – nepouţitý výsledok hospodárenia z roku 2005 vo 
výške 5 555 tis. Sk. 
C. Pouţitie finančných prostriedkov v rozpočtovom opatrení č. 2 vo výške 500 tis. Sk na vybudovanie 
viacúčelového ihriska.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 38/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 
 
A) záverečný účet mesta Ţiar nad Hronom za rok 2006 bez výhrad. 
 
B) tvorbu  rezervného fondu vo výške 12 281 455,12 Sk z výsledku hospodárenia za rok 2006. 

 
 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 39/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Správu o činnosti obchodných spoločností s účasťou mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 40/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Správu o činnosti MsKC za rok 2006. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 41/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
a/ berie na vedomie  
 
Protest prokurátora vypracovaný námestníčkou Okresnej prokuratúry, JUDr. Blaţenou Rusnákovou. 
 
 
 
 
b/ mení 
 
časť a/ uznesenia MsZ č. 109/2006 zo dňa 21.12.2006 na nasledovné znenie : 
 
“MsZ schvaľuje  plat primátora mesta v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov vo výške 3,20 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
za predchádzajúci kalendárny rok s tým, že takto vypočítaný plat sa zaokrúhľuje na celé stovky nahor.“  
 
 
c/ ruší  
 
časť b/ uznesenia MsZ č. 109/2006 zo dňa 21.12.2006  
 
 
d/ schvaľuje 
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podľa § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. poskytnutie odmeny primátorovi Mesta Ţiar nad Hronom za obdobie 
od 21.12.2006 do 31.3.2007 vo výške 50% súčtu platov za obdobie za ktoré sa odmena poskytuje s tým, ţe 
odmeny vyplatené podľa časti b/ uznesenia MsZ č.109/2006 zo dňa 21.12.2006 sa povaţujú za preddavok 
odmeny schválenej týmto uznesením.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 42/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţiar nad Hronom č. 1/2007 o podmienkach poskytovania návratnej 
finančnej výpomoci fyzickým osobám z rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom. 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 43/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
1/ zmenu  § 4 ods. 8 VZN č. 2/2005 o  podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad 
Hronom :  
 
Nové znenie § 4 ods. 8 VZN č. 2/2005 o  podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom 
znie:  
 

(8) Komisiu pre hodnotenie projektov zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Komisia je zloţená z poslancov a  
projektového manaţéra mesta.  Jednotlivých členov komisie volí mestské zastupiteľstvo na návrh 
primátora a to tak, aby kaţdý volebný obvod bol zastúpený jedným poslancom.   

 
 
2/ zmenu  § 3 ods. 1 a ods. 4 písm. d)  Rokovacieho poriadku komisie pre hodnotenie projektov  
 
Nové znenie § 3 ods. 1 Rokovacieho poriadku komisie pre hodnotenie projektov znie:  
 

(1) Komisiu pre hodnotenie projektov zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Komisia je zloţená z poslancov a  
projektového manaţéra mesta.  Jednotlivých členov komisie volí mestské zastupiteľstvo na návrh 
primátora a to tak, aby kaţdý volebný obvod bol zastúpený jedným poslancom.   

 
Nové znenie § 3 ods. 4 písm. d)  Rokovacieho poriadku komisie pre hodnotenie projektov  znie:  

(4)   d) zánikom mandátu poslanca 
 
 
3/ na návrh primátora mesta nasledovné zloženie Komisie pre hodnotenie projektov : 
 
- Mgr. Monika Kopčová, Ing. Michal Ţurav, Soňa Lukyová, Stela Šeševičková, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. 
Pavel Muţík 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 44/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ ruší 
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom, schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 27/2005 zo dňa 28. 4. 2005.  
 
b/ schvaľuje   
 
1. doplnenie textu v § 3, ods. 4. Nové znenie odstavca : 
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„4. Novozvolený primátor zloţí do rúk úradujúceho primátora sľub v súlade  s § 13 ods.2  zákona  obecnom 
zriadení tak, ţe po verejnom prečítaní textu sľubu príjme insígnie primátora a poloţí pravú ruku na štandardu 
mesta a povie slovo „sľubujem“ a podá ruku úradujúcemu primátorovi. V prípade, že bude úradujúci primátor 
mesta znovuzvolený, zloží sľub do rúk predsedu volebnej komisie.“ 
 
 
2. doplnenie textu  v § 7, ods. 9. Nové znenie odstavca : 
 
„9. Do rozpravy sa hlásia  poslanci  v závislosti od technického vybavenia zasadacej miestnosti buď 
prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci  udeľuje  slovo  
najprv  poslancom v poradí v akom sa do rozpravy prihlásili. Časový limit poslanca v rozprave pri prerokúvaní 
kaţdého jednotlivého bodu programu je maximálne 2x5 minút. Poslanec môže vopred požiadať o spojenie 
časových limitov.“  
 
 
3. zmenu v § 7, ods. 13. Nové znenie odstavca :  
 
„13. Poslanec môže do ukončenia rozpravy podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy. Návrhy musia byť vyhotovené písomne, riadne sformulované a odovzdané návrhovej komisii, ktorá po 
ukončení rokovania mestského zastupiteľstva tieto odovzdá zapisovateľovi.“ 
 
 
4. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom, tak ako je predloţený v prílohe tohto 
materiálu, s účinnosťou odo dňa jeho schválenia.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 45/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
okruh  úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať v zmysle  ustanovenia  § 13 b, ods. 
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
                    
1) Zástupca primátora počas prítomnosti primátora mesta : 

 
a)  v  majetkovoprávnych  a pracovnoprávnych vzťahoch  je oprávnený vykonávať  všetky  úkony 
 smerujúce  k uzavretiu zmlúv a dohôd, t.j. viesť jednania,  rokovania, podpisovať písomnú agendu súvisiacu 
s uzatvorením zmlúv a dohôd a pod. okrem podpisovania zmlúv a dohôd,    
b)  v  administratívnoprávnych  vzťahoch  je oprávnený vykonávať  všetky  úkony  smerujúce  k vydaniu 
rozhodnutí, t.j. viesť jednania,  rokovania, podpisovať písomnú agendu súvisiacu s vydaním rozhodnutí a 
pod. okrem podpisovania rozhodnutí,          
c) vykonáva daňovú kontrolu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov,  
d) vykonáva koordinačnú, koncepčnú a kontrolnú   činnosť v súčinnosti s prednostom mestského úradu 
v rozsahu činnosti mestského úradu, 
e) podieľa  sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcií rozvoja 
jednotlivých oblastí ţivota v meste, 
f) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťaţností a petícií v súlade so zákonom č. 
152/1998 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov, 
g) zabezpečuje kontakt  medzi  poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom 
mestského úradu 
h) po dohode s primátorom mesta je   oprávnený   zastupovať   mesto  v   oblasti   spoločenskej, kultúrnej, 
  reprezentačnej,  
i) pripomienkuje všeobecne záväzné nariadenia, interné predpisy a iné riadiacich aktov,  
j) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora mesta  

 
2) Zástupca primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta 
okrem úkonov a činností uvedených  v bode 1): 
 
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva  
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Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 13 b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 46/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ berie na vedomie 
 
Informáciu   o plánovaných aktivitách mesta Ţiar nad Hronom v oblasti prevencie závislostí a iných sociálne 
patologických javov  
 
 
b/ ukladá prednostke MsÚ 
 
Prerozdeliť finančné prostriedky na plánované aktivity v zmysle schváleného rozpočtu a pravidelne na 
zasadnutiach MsZ informovať o zrealizovaných aktivitách 
 
Termín: v uznesení 
Zodpovedný: v uznesení  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 47/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad 
Hronom do roku 2010. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 48/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie plnenia Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v meste Ţiar nad Hronom do roku 2010. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 49/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
a/ berie na vedomie 
 
Vyhodnotenie koncepcie práce s mládeţou v meste Ţiar nad Hronom 
 
 
b/ ukladá vedúcej odboru školstva a športu 
 
na základe vyhodnotenia Koncepcie práce s mládeţou v meste Ţiar nad Hronom predloţiť v termíne do 
31.12.2007 návrh Koncepcie práce s mládeţou v meste Ţiar nad Hronom na obdobie 2008-2013. 
 
Zodpovedný: v uznesení 
Termín: v uznesení  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 50/2007 
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Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
a/  výšku poplatkov v Zariadení opatrovateľskej služby Mesta Ţiar nad   Hronom  nasledovne: 
 
      263,- Sk /deň - občania s trvalým pobytom v  meste Ţiar nad Hronom (minimálne 1 rok) 
      526,- Sk/deň  -  občania z iných miest a obcí  
      150,- Sk/deň  -  udrţiavací poplatok 
 
b/  výšku poplatkov za opatrovateľskú službu poskytovanú v domácnosti podľa tabuľky v prílohe    č. 1 
      

s účinnosťou od 1. 5. 2007. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 51/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.288/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľa:  
 
František Lacko, nar.: 16.4. 1945  
trvale bytom: 
Ul. J. Horvátha 903/36 
967 01 Kremnica 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26. 4. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 52/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje   
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.702/76 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľov:  
 
Ján Katial, nar.: 18.4. 1935 a manţ. Bedřiška Katialová, rod. Mojţišová, nar.: 7.1. 1940 
obaja trvale bytom: 
Ul. M. R. Štefánika 24/8 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26. 4. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 53/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
a/ schvaľuje 
 
a) Predaj bytu č. 12, na 7. nadzemnom podlaţí - podkrovie, vchod 10 – sekcia E o celkovej výmere 68,12 m2, 
ktorý sa nachádza  v nehnuteľnosti  Bytový dom č. 1, „Ţiar nad Hronom – Pod Vŕšky“ (zapísaný ako stavba s.č. 
1372 na liste vlastníctva č. 3037), postaveného na CKN parcele č. 1149/67,  ktorá je zapísaná na liste 
vlastníctva č. 3037 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu 715.260 Sk. (10.500 Sk/m2.) 
b) Predaj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné 
číslo 1372, odpovedajúci podielu podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov 
a nebytových priestorov v dome o veľkosti 6812/683947. 
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c) Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parcela číslo 1149/67 o výmere 1299 m2, zastavaná 
plocha, nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 1372 
postavený o veľkosti 6812/683947 za kúpnu cenu 1940 Sk. 
 
pre kupujúceho: 
 
Eva Bohušová,  nar. 9.12. 1962 
trvale bytom: 
Ul.  Zechenterova 362/36 
967 01 Kremnica 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26. 4. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
b/ splnomocňuje primátora mesta  
 
K úprave uznesenia Mestského zastupiteľstva v prípade zmeny kupujúceho o nehnuteľnosť - byt uvedený 
v bode a. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 54/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Upustenie od vymáhania pohľadávky Jaroslava Bureša, naposledy bytom Ţiar nad Hronom, Sládkovičova 
501/32 vo výške 43 314 Sk z titulu zvyšku kúpnej ceny za garzonku na Ul. Sládkovičovej 17/26, Ţiar nad 
Hronom, v zmysle § 21 ods. 10 písm. c, d Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 55/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
Odpredaj pozemkov podľa zákona č.182/1993 Zb. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého 
pozemku vlastníkovi bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového druţstva a ďalšiemu 
vlastníkovi bytu, ak vlastník bytu poţiada o prevod pozemku. Cena pozemku je 3 Sk/m2 pre vlastníka bytu, 
ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového druţstva a aj pre vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, 
dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu. V iných prípadoch je výška ceny zastavaného a priľahlého pozemku určená 
na 150 Sk/m2. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 56/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, evidovaných na LV č.1136 
a to: 
 
a) stavba - predajňa so súpisným číslom 429, postavená na pozemku CKN parcela č. 601 
b) stavba - predajňa so súpisným číslom 426, postavená na pozemku CKN parcela č. 599 
c) pozemok - CKN parcela č. 599 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2  
d) pozemok - CKN parcela č. 601 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2  
 
za cenu 250.000 Sk pre ţiadateľa: 
  
Ján Šebestián, nar.: 21.10. 1949  
trvale bytom: 
M. R. Štefánika 456/26 
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965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26. 4. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 57/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
a/ odplatné zriadenie vecného bremena v prospech: 
 
Beáta Mešťanová, nar.: 29.5. 1962 
trvale bytom: 966 11 Trnavá Hora č.381, 
 
ktoré zodpovedá právu strpenia vstupu na pozemok - CKN parcelu č. 1184/17 - zastavaná plocha o 
celkovej výmere 4 m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad 
Hronom za účelom opravy a údrţby kanalizačného potrubia. (Vlastník parcely CKN č.1184/7 je povinný strpieť 
kanalizačné potrubie na pozemku). Vecné bremeno sa zriaďuje za cenu 400 Sk na dobu neurčitú. 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26. 4. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
b/ po zriadení vecného bremena podľa písmena a) tohto bodu: 
 
predaj nehnuteľnosti – pozemku, CKN parcely č. 1184/17 – zastavaná plocha o výmere 4 m2, nachádzajúca sa 
v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 300 Sk/m2 pre 
ţiadateľa: 
 
Ing. Peter Kapusta, nar.: 5.6.1960 
trvale bytom: 
Jalšovík 75 
962 41 Bzovík 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26. 4. 2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 58/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje 
 
a/ Kúpu spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľnosti – pozemku EKN parcely č.355, orná pôda o celkovej 
výmere 16.035 m2, evidovanú na liste vlastníctva č.1456 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar 
nad Hronom, okres Ţiar nad Hronom : 
 
od spoluvlastníkov: 
 

 Mária Sklenková, nar.: 07.08.1936, bytom Opatovská č.791/13, 965 01 Ţiar nad Hronom  
v spoluvlastníckom podiele  18/480 (17/480+1/480),  zodpovedajúca výmera 601 m2 

 Gabriela Mečiarová, nar.: 31.01.1944, bytom Š. Petruša č.6, 965 01 Ţiar nad Hronom  
v spoluvlastníckom podiele  3/80, zodpovedajúca výmera 601 m2 

 Ján Danko, nar.: 28.01.1972, bytom Hviezdoslavova 25/55, 965 01 Ţiar nad Hronom  
v spoluvlastníckom podiele  17/480, zodpovedajúca výmera 568 m2 

 Michal Danko, nar.: 13.04.1976, bytom Š. Petruša č.4, 965 01 Ţiar nad Hronom  v spoluvlastníckom 
podiele  1/480, zodpovedajúca výmera 33 m2 

 Jozef Danko, nar.: 29.03.1949, bytom Šoltésovej č.9, 965 01 Ţiar nad Hronom  v spoluvlastníckom 
podiele  3/80, zodpovedajúca výmera 601 m2 

 Elena Makovníková, nar.: 21.11.1930, bytom Fándlyho 38, 010 01 Ţilina v spoluvlastníckom podiele  
1/10, zodpovedajúca výmera 1.604 m2 
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 MUDr. Mária Kuníková, nar.: 29.01.1930, bytom Barakova č.29, 984 01 Lučenec  v spoluvlastníckom 
podiele  1/10, zodpovedajúca výmera 1.604 m2 

 Július Danko, nar.: 15.10.1943, bytom Lúčna č.5, 965 01 Ţiar nad Hronom  v spoluvlastníckom 
podiele  (1/30+1/30), zodpovedajúca výmera 1.069 m2 

 Mária Danková, nar.: 17.05.1922, bytom Kukučínova č.8, 965 01 Ţiar nad Hronom  v spoluvlastníckom 
podiele  1/30, zodpovedajúca výmera 534,50 m2 

 
 
b/ Kúpu spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľnosti – pozemku EKN parcely č.354, orná pôda o celkovej 
výmere 17.717 m2, evidovanú na liste vlastníctva č.1445 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar 
nad Hronom, okres Ţiar nad Hronom : 
 
od spoluvlastníkov: 
 

 Mária Sklenková, nar.: 07.08.1936, bytom Opatovská č.791/13, 965 01 Ţiar nad Hronom  
v spoluvlastníckom podiele  (1/120+1/120+25/300), zodpovedajúca výmera 1.772 m2 

 Gabriela Mečiarová, nar.: 31.01.1944, bytom Š. Petruša č.6, 965 01 Ţiar nad Hronom  
v spoluvlastníckom podiele  1/10, zodpovedajúca výmera 1.772 m2 

 Ján Danko, nar.: 28.01.1972, bytom Hviezdoslavova 25/55, 965 01 Ţiar nad Hronom  
v spoluvlastníckom podiele  1/120, zodpovedajúca výmera 148 m2 

 Michal Danko, nar.: 13.04.1976, bytom Š. Petruša č.4, 965 01 Ţiar nad Hronom  v spoluvlastníckom 
podiele  (1/120+25/300), zodpovedajúca výmera 1.624 m2 

 Jozef Danko, nar.: 29.03.1949, bytom Šoltésovej č.9, 965 01 Ţiar nad Hronom  v spoluvlastníckom 
podiele  1/10, zodpovedajúca výmera 1.772 m2 

 Elena Makovníková, nar.: 21.11.1930, bytom Fándlyho 38, 010 01 Ţilina  v spoluvlastníckom podiele  
3/15, zodpovedajúca výmera 3.543 m2 

 MUDr. Mária Kuníková, nar.: 29.01.1930, bytom Barakova č.29, 984 01 Lučenec  v spoluvlastníckom 
podiele  1/5, zodpovedajúca výmera 3.543 m2 

 Július Danko, nar.: 15.10.1943, bytom Lúčna č.5, 965 01 Ţiar nad Hronom  v spoluvlastníckom 
podiele  2/15 (1/15+1/15), zodpovedajúca výmera 2.362 m2 

 Mária Danková, nar.: 17.05.1922, bytom Kukučínova č.8, 965 01 Ţiar nad Hronom v spoluvlastníckom 
podiele  1/15, zodpovedajúca výmera 1.181 m2 

 
      za cenu 150 Sk/m2: 

 
Pozn.: V prípade ţe zmluva nebude uzatvorená do 26.04.2008  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 59/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
udeľuje 

Predbeţný súhlas na predaj nehnuteľnosti – časti pozemku (o výmere cca 800 m2) 
vytvoreného z CKN parcely č. 1573/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5.265 
m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, ktorá je evidovaná na LV 
č. 1136 za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 

 
Adrián Kaliak, nar.: 6.6. 1966  
trvale bytom: 
Námestie Matice Slovenskej 31/24 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
s tým, ţe kúpna zmluva na predmetný pozemok bude zo strany mesta Ţiar nad Hronom uzavretá po predloţení 
listu vlastníctva na predmetné nehnuteľnosti na meno ţiadateľa, t.j. p. Adrián Kaliak. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 60/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje  
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Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – novovytvorenej 
CKN – parcely č. 531/17 – ostatná plocha  o výmere 60 m2, vytvorená z pôvodnej CKN parcely č. 531/1 – 
ostatná plocha  o celkovej výmere 4.918 m2 ,evidovaná na LV č.1136, na základe geometrického plánu 
č.36636029-55/2007 overeného dňa 3.4. 2007 za cenu 500 Sk/m2 
pre ţiadateľa : 
 
MUDr. Július Bačo, nar.: 23. 6. 1973 
trvale bytom: 
Ul. Rudná 55 
048 01 Roţňava 
 
Pozn.: V prípade, ţe nájomná zmluva nebude uzatvorená do 26. 4. 2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 61/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje   
 
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom – a to dielu č.2 
o výmere 35 m2, vytvoreného z EKN parcely č.869/1 – ostatná plocha o výmere 2635 m2 (evidovaná na LV 
č.3327), ktorý vytvára s dielom č.1 novú CKN parcelu č.556/4 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 75 m2 
podľa geometrického plánu č. 35302551-8/2006 overeného dňa 15.3.2006 pre ţiadateľa : 
 
Dušan Štefan, nar.: 4.1.1971 
trvale bytom: 
Ul. Š. Moysesa 39/14 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 62/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
sťahuje   
 
Z rokovania mestského zastupiteľstva bod č. 12 v materiáli k bodu programu 19b) majetkovoprávne vzťahy. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 63/ 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
neschvaľuje   
 
Predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom evidovaných na LV č.1136 
a to: 
 
a/ stavba - dom so súpisným číslom 519 – postavená na pozemku CKN parcela č. 700/104  
b/ pozemok - CKN parcela č. 700/104 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 m2 evidovaná na LV č.1136  
c/ pozemok CKN parcela č. 700/105 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.409 m2 evidovaná na LV 
č.1136  
 
pre ţiadateľa:  
Jozef Kováč, nar.: 6.4. 1976    
trvale bytom: 
Čaradice 182 
953 01 Zlaté Moravce 
 
  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 65/ 2007 



MsZ 26.04.2007 

 

 
Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje   
 
a) predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
679/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 435 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1136 za 
cenu 1 000 Sk/m2 
 
b) prevod obchodného podielu Mesta Ţiar and Hronom vo výške 100% v obchodnej spoločnosti 
 

HOTEL LUNA, spol. s r.o. 
Sídlo: Námestie Matice slovenskej č. 2, 
965 01 Ţiar nad Hronom 
IČO: 31644821 
 
základné imanie: 14 830 000 Sk 
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vloţka č. 
3319/S 
 
V súlade s Článkom V. ods. 2 Zakladateľskej listiny zo dňa 18.01.1996 vyhotovenej vo forme notárskej 
zápisnice („Spoločník môže so súhlasom Valného zhromaždenia písomnou zmluvou previesť celý 
obchodný podiel alebo jeho časť na fyzickú alebo právnickú osobu,. Nadobúdateľ musí v zmluve 
vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve“) 
 
za kúpnu cenu: 1 500 00 Sk (slovom: Jedenmiliónpäťstotisíc Slovenských korún)  
 
pre žiadateľa:  Ing. Rastislav Kubáň 
  trvale bytom:  

A. Štefanku 902/7 
  965 01 Ţiar nad Hronom 

 
Pozn. V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26.4.2008 uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť : 
L. Zifčáková 
 
 
 


