
Zasadnutie MsZ 28.04.2005 

 
Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: zasadačka MsKC v Ţiari nad Hronom 
čas konania: 28. apríl 2005, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 19/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ berie na vedomie 
Informáciu o kontrole plnenia prijatých uznesení MsZ. 
 
    B/ ukladá  
1. prednostke mestského úradu 
 
Vypracovať alternatívne riešenie vyuţitia Domu kultúry v Ţiari nad Hronom. 
 
Termín: MsZ v mesiaci jún 
Zodpovedný: v uznesení 
 
2. Komisii kultúry, športu, mládeže a školstva pri MsZ 
 
Pripraviť stanovisko k hodnotiacej správe o činnosti MsKC v Ţiari nad Hronom. 
 
Termín: MsZ v mesiaci jún 
Zodpovedný: predseda komisie 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 20/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o práci mestskej rady a stálych komisií pri MsZ. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 21/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o činnosti mestskej polície v roku 2004. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 22/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ berie na vedomie 
Projekt – Návrh separovaného zberu v meste Ţiar nad Hronom a regiónu Ţiar nad Hronom a projekt - 
Optimalizácia umiestnenia a estetizácia zberových stanovíšť ( stojísk ) v meste Ţiar nad Hronom. 
 
    B/ súhlasí 
S vypracovaním projektovej dokumentácie ako podkladu k ţiadosti o finančné prostriedky z Recyklačného 
fondu SR resp. štrukturálnych fondov EÚ. 
 
Zodpovedný: prednostka MsÚ 
 

   
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 23/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
1. Záverečný účet mesta za rok 2004. 
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2. Vykrytie schodku rozpočtu vo výške 1.741 tis. Sk z prostriedkov rezervného fondu vo výške 938 tis. Sk 
a z prostriedkov kontokorentného úveru vo výške 803 tis. Sk.  

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 24/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k  28.02.2005 
 

B/ schvaľuje 
II. zmenu rozpočtu mesta v zmysle predloţeného návrhu 
 

C/ splnomocňuje 
Primátora mesta na operatívne presuny rozpočtových prostriedkov v hlavných výdavkových rozpočtových 
poloţkách a medzi jednotlivými výdavkovými rozpočtovými podpoloţkami pokiaľ tieto presuny neprevýšia sumu 
500.000 Sk v jednotlivých prípadoch, za podmienky dodrţania celkovej výšky schváleného rozpočtu. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 25/2005  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Nasledovné zmeny vo VZN č. 1/2005 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
 

1. § 5 ods. (5) písm. b) sa vypúšťa posledná veta : Za riadnu evidenciu nehnuteľného majetku mesta 
zodpovedá zamestnanec odboru správy majetku.   

 
2. v § 6 ods. (2) písm. f) sa zámenná zmluva nahrádza zámena 

 
3. § 15 - Nájom 

(1) O zmluvnom prenájme hnuteľného majetku mesta na základe písomnej ţiadosti záujemcu rozhoduje :  
a) primátor mesta, resp. štatutárny orgán právnických osôb, ohľadom majetku v správe týchto osôb, na 

dobu určitú, maximálne na jeden rok, príp. na dobu neurčitú s výpovednou lehotou maximálne tri mesiace,  
b) v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo,   

 
4. § 15 – Nájom 

(2) O zmluvnom prenájme nehnuteľného majetku mesta na základe písomnej ţiadosti záujemcu rozhoduje : 
a) primátor mesta, ak ide o nájom nehnuteľností   na dobu určitú, maximálne jeden rok, príp. na dobu 

neurčitú s výpovednou lehotou maximálne tri mesiace, s výnimkou, ak má byť predmetom nájmu pozemok na 
Námestí Matice Slovenskej, o ktorom rozhoduje výlučne mestské zastupiteľstvo 
 
 

5. § 15 – Nájom 
(2) O   zmluvnom   prenájme   nehnuteľného   majetku   mesta   na   základe  písomnej ţiadosti záujemcu  
rozhoduje :  

b) štatutárne orgány právnických osôb, ohľadom zvereného majetku mesta do ich správy, ak ide o nájom 
nehnuteľností na dobu určitú, maximálne na jeden rok, príp. na dobu neurčitú s výpovednou lehotou maximálne 
tri mesiace 
 

6. § 15 – Nájom 
(2) O zmluvnom prenájme  nehnuteľného   majetku   mesta   na   základe   písomnej   ţiadosti   záujemcu  
rozhoduje :  

c) riaditelia škôl a školských zariadení, ak ide o nájom nebytových priestorov škôl a školských zariadení na 
dobu určitú, maximálne na jeden rok, príp. na dobu neurčitú s výpovednou lehotou maximálne tri mesiace 
 

7. § 19 – Iné dispozičné oprávnenia k majetku mesta 
(6) Zdruţovanie finančných prostriedkov : 
      b) O zdruţovaní finančných prostriedkov  rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Posledná veta sa vypúšťa. 
 

8. § 8  - Prevody hnuteľného majetku mesta  
(1) O prevode vlastníctva hnuteľného majetku mesta rozhoduje :   
       (a) vo vete sa suma 500 000 Sk nahrádza sumou 200 000 Sk.  
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        9.   §  11 – Zverenie majetku mesta do správy  
(5) O zverení hnuteľného majetku mesta do správy, v hodnote do výšky 200 000 Sk, rozhoduje primátor mesta. 
 
      10.  § 12 – Podmienky odňatia majetku zvereného do správy : 
(1) O odňatí hnuteľného majetku mesta, správcovi ktorému bol zverený do správy, v hodnote do výšky 

200 000 Sk, rozhoduje primátor. O odňatí hnuteľného majetku mesta nad hodnotu 200 000 Sk rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo. 

 
      11. Príloha č. 1 – CENNÍK - odsek I, bod 5 Minimálna ročná sadzba  nájmu za prenájom nebytových 
priestorov za 1m2 pre orgány štátnej správy nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2006.  

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 26/2005  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ţiar nad Hronom č. 1/2005 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Ţiar nad Hronom, tak ako sú predloţené v prílohe tohto materiálu, s účinnosťou od 1.6.2005 vrátane 
schválených zmien a doplnkov. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 27/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A-1/ schvaľuje 
Nasledovné zmeny  v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom : 
 

1. § 4 bod (8) – V druhej vete sa vypúšťa slovo „verejným“.  
 
2. § 4 bod (11) – V prvej vete sa vypúšťa slovo „verejným“ 

 
 

3. § 4 bod (12) – V prvej vete sa vypúšťa slovo „verejným“ 
 

4. § 5 bod (3) – sa 4 kalendárne dni menia na „najmenej 10 kalendárnych dní“ 
 

5. § 6 bod (4) – V tretej vete sa 4 kalendárne dni menia na „najmenej 10 kalendárnych dní“ 
 

6. § 5 bod (8) posledná veta znie: Zaradenie materiálu na rokovanie komisie určuje predseda komisie 
v súčinnosti s prednostom mestského úradu. 

 
7. § 9 dopĺňa sa nový odsek (9):  

„ O predloţenom návrhu uznesenia poslanci hlasujú len jeden krát, ak sa poslanci  nedohodnú inak.“ 
 

A-2/ neschvaľuje :  
Nasledovnú zmenu v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom : 
 
§ 5 bod (5) písm. b) vypustiť „ a podpis “ 
 

A-3/ schvaľuje 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom, tak ako je predloţený v prílohe tohto 
materiálu, s účinnosťou od 01.06.2005 so zapracovanými pripomienkami, ktoré boli schválené. 
 

A-4/ schvaľuje 
Rokovací poriadok Mestskej rady v Ţiari nad Hronom, tak ako je predloţený v prílohe tohto materiálu, 
s účinnosťou od 01.06.2005 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 28/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A-1/ schvaľuje 
a) výšku poplatkov za sociálne sluţby v Zariadení opatrovateľskej sluţby Mesta Ţiar nad Hronom nasledovne: 
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- 190 Sk/deň –  občania mesta Ţiar nad Hronom, 
- 210 Sk/deň –  ostatní občania, 
-   70 Sk/deň –  udrţiavací poplatok,  
        
- dĺţku pobytu klientov v zariadení od jedného do šesť mesiacov, 
 
b) výšku poplatku za jedno sprchovanie v stanici osobnej hygieny - 15 Sk za osobu,  
 
a to s účinnosťou od 1.5.2005 
 
   A-2/ schvaľuje 
a) poplatky za pobyt dieťaťa v Mestských detských jasliach v Ţiari nad Hronom: 

 
- mesačný paušálny poplatok  1 000 Sk mesačne na jedno dieťa s trvalým pobytom v Ţiari nad Hronom, 
- mesačný   paušálny   poplatok   vo  výške  5 500 Sk   na  jedno dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Ţiari nad    
  Hronom, 
- poplatok za stravovanie 30 Sk/deň, 
- ošetrovací poplatok 20 Sk/deň, 
- jednorazový poplatok pri zápise dieťaťa do jaslí 200 Sk, 
 
b) termín ukončenia pobytu dieťaťa v jasliach po dovŕšení veku 24 mesiacov k 31. 1. alebo k 31. 8. 

v kalendárnom roku.       
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 29/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o výške decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie pre oblasť školstva 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 30/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o zavedení systému kvality ISO 9001 - 2000.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 31/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ berie na vedomie 
Informáciu o spracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a schvaľuje vypracovaný 
dokument PHSR 
 
    B/ schvaľuje 
Strategickú časť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ţiar nad Hronom 
 
    C/ ukladá prednostke MsÚ 
Prednostke MsÚ na ďalšie mestské zastupiteľstvo v mesiaci jún predloţiť návrh na obsadenie:  
 

1. riadiaceho orgánu pre koordináciu rozvojových aktivít  
2. monitorovacieho orgánu pre monitorovanie PHSR 

 
Termín: texte 
Zodpovedný: v texte  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 32/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o poskytovaní sociálnej pomoci a sociálnych sluţieb v meste Ţiar nad Hronom. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 33/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Kontrolu stavu vybavovania sťaţností a petícií občanov mesta Ţiar nad Hronom za II. polrok 2004. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 34/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o činnosti Mikroregiónu Ţiarske Podhorie. 
 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 35/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Rozšírenie Komisie kultúry, športu, mládeţe a školstva pri MsZ o členov: 

- Bc. Helena Ţňavová 
- Mgr. Stanislav Kaniansky 

 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 36/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ odvoláva 
Z funkcie tajomníka Komisie ţivotného prostredia, dopravy a RR pri MsZ Ing. Jarmilu Najšelovú. 
 
    B/ menuje 
Do funkcie tajomníka Komisie ţivotného prostredia, dopravy a RR pri MsZ Ing. Dušana Šišiaka. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 37/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ schvaľuje 
Zámer Mesta Ţiar nad Hronom previesť svoj obchodný podiel v nominálnej hodnote  34 000 Sk v spoločnosti :  
 
      5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o., skratka 5P, s.r.o. 

sídlo : Nám. Matice slovenskej 4,  
965 01 Ţiar nad Hronom, 
IČO : 36028151 
 

v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti 5P, s.r.o. zo dňa 16.12.1997 v znení úplného znenia 
spoločenskej zmluvy zo dňa 29.5.2002 na iného.  
 
   B/ poveruje primátora mesta  
 
uskutočnením všetkých úkonov potrebných na prevod obchodného podielu v spoločnosti 5P, s.r.o. so sídlom 
na Nám. Matice slovenskej 4, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO : 36028151. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 38/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
predaj nehnuteľnosti - pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela 
č.288/295, zastavaná plocha o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva  č.1136 (vlastník Mesto 
Ţiar nad Hronom) za cenu 300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
   
 Helena Sklenková a manţel Martin Sklenka 
 Ul. Hurbanova 7/33 
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 965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 39/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
Z dnešného rokovania MsZ bod č. 2 materiálu 18b)  udelenie predbeţného súhlasu na odpredaj časti pozemku 
pre f. RELEA s.r.o., Banská Bystrica. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 40/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
Z dnešného rokovania MsZ bod č. 3 materiálu 18b) udelenie predbeţného súhlasu na odpredaj časti pozemkov 
aukčnou metódou. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 41/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostke MsÚ 
Zabezpečiť prijímanie ţiadostí na prenájom terás na Námestí Matice slovenskej v termíne do 31.1. 
kalendárneho roka. 
 
Termín: trvale 
Zodpovedný: v uznesení 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 42/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 100 m2 vytvoreného z CKN parcely č.1944/3,        ostatná 
plocha o celkovej výmere 6.917 m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 v katastrálnom       území Ţiar nad 
Hronom pri nasledovných podmienkach nájmu: 

- účel nájmu: umiestnenie stánku s občerstvením 
- cena nájmu: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 1.5.2005 do 30.9.2005  

pre ţiadateľa: Martin Ťahúň, Vansovej 4/147, Ţiar nad Hronom, IČO : 373 975 24 a to pozemok zakreslený pod 
číslom 1 v prílohe. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 43/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
1. Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 110 m2 vytvoreného z CKN parcely č.1944/3,        
ostatná plocha o celkovej výmere 6 917 m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 v katastrálnom       území 
Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach nájmu: 

- účel nájmu: umiestnenie stánku s občerstvením 
- cena nájmu: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 1.5.2005 do 30.9.2005 

 pre ţiadateľa: Milan Mišurda, Ul. J. Kráľa 1/69, Ţiar nad Hronom, IČO: 33285535 
 
2. Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 100 m2 vytvoreného z CKN parcely č.1944/3,        
ostatná plocha o celkovej výmere 6.917 m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 v katastrálnom       území 
Ţiar nad Hronom pri nasledovných podmienkach nájmu: 

- účel nájmu: umiestnenie stánku s občerstvením 
- cena nájmu: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 1.5.2005 do 30.9.2005  

pre ţiadateľa: Alţbeta Bieliková, Ul. Pod Donátom 6/86, Ţiar nad Hronom, IČO: 40390616  
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3. Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku o výmere 80 m2 vytvoreného z CKN parcely č.656/1,        ostatná 
plocha o celkovej výmere 31.294 m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 v katastrálnom       území Ţiar nad 
Hronom pri nasledovných podmienkach nájmu: 

- účel nájmu: umiestnenie stánku s občerstvením 
- cena nájmu: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 1.5.2005 do 30.9.2005 

pre ţiadateľa: Alena Grochalová, Ul. A. Štefanku 4/171, Ţiar nad Hronom, IČO: 34609776 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 44/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ schvaľuje 
Predbeţný súhlas na odpredaj nehnuteľnosti – časti pozemkov z CKN parcely č.702/32, evidovanej na liste 
vlastníctva č.1136 (vlastník Mesto Ţiar nad Hronom) v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za cenu 300 
Sk/m2 (cca 313m2) a 300 Sk/m2 (cca 143m2) pre ţiadateľa: 
AC – car  Autobazár – Ján Vanka 
Ul. SNP 1244 
965 01 Ţiar nad Hronom 
  
    B/ ukladá mestskému úradu 
Zabezpečiť geometrický plán od ţiadateľa ako podklad k schváleniu ţiadosti na nasledujúce zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
 
Termín: v uznesení 
Zodpovedný: v uznesení 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 45/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech: 

1. Kúdela, spol. s r.o., sídlo: Kosorín 116, IČO: 31 623 387, 
       zastúpená konateľom spoločnosti Miroslavom Kúdelom 
2. FF Systembau, spol. s r.o., sídlo: Priemyselná 100, Ţiar nad Hronom, IČO: 36 624 063, zastúpená 

konateľkou spoločnosti Mgr. Martinou Šmondrkovou 
 
ktoré zodpovedá právu prechodu a prejazdu a právu stavby spevnenej komunikácie cez pozemok KN parc. 
č.1804/5, orná pôda o výmere 2008 m2, vytvorený z pôvodnej CKN parcely 1804/4, orná pôda o celkovej 
výmere 20732m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 (vlastník Mesto Ţiar nad Hronom), ktorý je vytvorený 
na základe geometrického plánu č. 35 300 060 – 20/2004. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 46/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje 
Udelenie predbeţného súhlasu na odpredaj nehnuteľnosti:  
A/ Časti pozemku z CKN parcely č. 698/1 evidovanej na liste vlastníctva č. 1136  v  katastrálnom   území      
     Ţiar nad Hronom (vlastník Mesto Ţiar nad Hronom) za cenu 300 Sk/m2. 
B/ Časti pozemku z CKN parcely č. 2034/17 evidovanej   na   liste   vlastníctva  č. 1136   v   katastrálnom   
     území Ţiar nad Hronom (vlastník Mesto Ţiar nad Hronom) za cenu 300 Sk/m2.  
 
pre ţiadateľa:   
SOPRAN spol. s r.o. 
Ul. SNP 121 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 47/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
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Z dnešného rokovania MsZ bod č. 8 materiálu 18b) predaj pozemkov pre VALIGA OSS – JUDr. Urblík, Ţiar nad 
Hronom.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 48/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo sťahuje 
Z dnešného rokovania MsZ bod č. 1 materiálu 18c) predaj nebytového priestoru – výmenníkovej stanice v BD 
na Ul. Jiráskova č. 21, 23 v Ţiari nad Hronom.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 49/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo ruší 
Uznesenie MsZ č. 182/2004 zo dňa 9. decembra 2004 v plnom znení (MsZ schválilo predaj nehnuteľnosti – 
stavba „ III.ZŠ-pavilón II“  na Ul. Cyrila a Metoda, súp. č. 351, nachádzajúci sa na parc. č. 506, zapísanej na LV 
č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu 4 mil. Sk pre kupujúceho JUDr. Urblík Vladimír 
– VALIGA OSS, Š. Moysesa 55/18, 965 01  Ţiar nad Hronom). 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 50/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – stavba „ III.ZŠ-pavilón II“  na Ul. Cyrila a Metoda, súp. č. 351, nachádzajúci sa na parc. 
č. 506, zapísanej na LV č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu 3 mil. Sk pre 
kupujúceho: 
 
Peter Stráňava 
M.R.Štefánika 2477/2 
022 01  Čadca 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 51/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Predaj nehnuteľnosti – stavba „ garáţ č. 716“, súp. č. 2640, nachádzajúci sa na parc. č. 656/6, zapísanej na LV 
č. 1136 v katastrálnom území Ţiar nad Hronom formou draţby. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 52/ 2005 
 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

a) Predaj nebytových priestorov č. 2,3,4,5,6,7,8  o celkovej výmere 104,1 m2, ktorý sa nachádza  
v nehnuteľnosti  obytného domu, na  Ul. M. Chrásteka  23, Ţiar nad Hronom, súp. č. 511, 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 700/46, zapísanej na LV č. 3237 v katastrálnom území Mesta 
Ţiar nad Hronom za kúpnu cenu 5.000 Sk/m2. 

b) Predaj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
súpisné číslo 511, odpovedajúci podielu podlahovej plochy nebytového priestoru k úhrnu podlahových 
plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome o veľkosti 10410/193960. 

c) Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parcela číslo 700/46 o výmere 389 m2, zastavaná 
plocha, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 511 postavený o veľkosti 10410/193960 za kúpnu cenu 
6.263 Sk. 

 
pre kupujúceho 
Milan Mišurda 
J. Kráľa 1/69 
965 01  Ţiar nad Hronom 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 53/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo nesťahuje 
Z dnešného rokovania MsZ bod č. 7 materiálu 18c) predaj nebytových priestorov pre p. Sarvaša, Ţiar nad 
Hronom.  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 54/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

a) Predaj nebytových  priestorov č. 1,2,3 o celkovej výmere 105,72 m2, ktorý sa nachádza  
v nehnuteľnosti  obytného domu, na  Ul. Novomeského 6, Ţiar nad Hronom, súp. č. 517, nachádzajúcej 
sa na pozemku parc. č. 700/68, zapísanej na LV č. 2171 v katastrálnom území Mesta Ţiar nad Hronom 
za kúpnu cenu 200.000 Sk 

b) Predaj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
súpisné číslo 517, odpovedajúci podielu podlahovej plochy nebytového priestoru k úhrnu podlahových 
plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome o veľkosti 10572/155738. 

c) Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parcela číslo 700/68 o výmere 695 m2, zastavaná 
plocha, na ktorom je bytový dom súpisné číslo 517 postavený o veľkosti 10572/155738 za kúpnu cenu 
14.153 Sk. 

 
pre kupujúceho 
Sarvaš Peter 
Novomeského 6 
965 01  Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 55/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Správu o činnosti aktivačných prác. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 56/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
 
nájom   nehnuteľností,   nachádzajúcich   sa   v   katastrálnom   území   Ţiar  nad Hronom,  zapísaných  
na LV č. 1136:   

a) pozemok, parc. č. 1149/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 904,5 m
2
; 

b) pozemok, parc. č. 1813/4 – orná pôda o výmere 5,42 m
2
; 

c) pozemok, parc. č. 1149/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102,9 m
2
;a 

d) pozemok, parc. č. 689 – ostatné plochy o výmere 1036,4 m
2
 

tak, ako sú vyznačené šrafovaním v Zastavovacom pláne, ktorý tvorí prílohu  tohto materiálu  

 
pre žiadateľa :   TESCO STORES SR, a.s.,  
                            so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava,   IČO 31 321 828,  
                            akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

  oddiel Sa,    vloţka č. 366/B,  
                            zastúpená  splnomocnencom Ing. Alexandrom Statelovom; 

za účelom : 

a) zriaďovania, ukladania, vedenia a výstavby vodovodnej prípojky, prípojky STL plynu, splaškovej 
kanalizačnej prípojky, daţďovej kanalizačnej prípojky, elektrickej VN prípojky, prípojky telefónu 
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a príjazdových a obsluţných komunikácií (ďalej len „prípojky“) na povrchu, nad a pod povrchom 
predmetu nájmu, a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu 

b) vstupu osobami, vrátane tretích osôb, ktoré budú pre ţiadateľa zabezpečovať predmetné činnosti, a 
vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na predmet nájmu za účelom 
prevádzkovania, uţívania, údrţby, výmeny, zmien a  opráv prípojok alebo odstránenie prípojok 

uţívania prípojok ako napojenie Hypermarketu na existujúce inţinierske siete a verejné komunikácie 
 
 
doba nájmu :  
 
od 29.04.2005 do dňa právoplatného vkladu príslušných vecných bremien do príslušného katastra 
nehnuteľností podľa budúcej Zmluvy o zriadení vecných bremien  
  
nájomné :  1.000 Sk 
 

a budúce bezodplatné zriadenie vecného bremena na hore uvedených nehnuteľnostiach v rozsahu 
geometrického plánu, ktorý bude odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami a ktorým budú vybudované 
prípojky zamerané,  v prospech nehnuteľností : 

d) pozemok parcela č. 1813/5– zastavané plochy a nádvoria o výmere 11.102 m
2
; 

e) pozemok parcela č. 1813/17– zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.517 m
2
; a 

f) pozemok parcela č. 1149/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.630 m
2
; 

 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar nad Hronom, okres Ţiar nad Hronom 
 
na dobu : 99 rokov odo dňa povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 57/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu  č. 1/EO/2003/MP-p, tak ako je predloţený 

v prílohe tohto materiálu. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 
č. 58/ 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo  A/ schvaľuje 
Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce. 
 
    B/ volí 
Mgr. Slavomíra Šimega za predsedu tejto komisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť : 
Zifčáková 
 
 
 
 


