
MsZ 30.06.2006 

 
Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: hotel Termál, Vyhne 
termín konania: 30. jún 2006, 9.00 hod. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 48/ 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 49/ 2006 
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie  
Informáciu o práci mestskej rady. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 50/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o plnení rozpočtu mesta k 30.4.2006. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 51/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
a) Preloţenie   poloţky   kapitálového   rozpočtu – I. právny   subjekt  MŠ vo  výške 210 tis. Sk na poloţku 
06.2.0. – rozvoj obcí.  
 
b) návrh na II. zmenu   rozpočtu   mesta na rok 2006, ktorý predstavuje celkové navýšenie rozpočtu mesta na 
strane príjmov ako aj na strane výdavkov o 13 670 tis. Sk. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 52/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o sluţbách obyvateľom na mestskom úrade /kancelária prvého kontaktu + matričný úrad/.   
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 53/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o činnosti Mikroregiónu Ţiarske Podhorie. 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 54/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu o stave rozkopávok na území mesta Ţiar nad Hronom. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 55/ 2006  
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Kúpu nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcela č. 
546/8 – ostatná  plocha o výmere 419 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 3175 za cenu 
400 Sk/m2 od: 
 
Keníţová Mária, nar.: 2.1. 1945 
Ul. Opatovská 8  
965 01  Ţiar nad Hronom   
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 30. 6. 2007  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 56/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo neruší   
Uznesenie MsZ č.14/2006   zo   zasadnutia   Mestského  zastupiteľstva   konaného   dňa  2. februára 2006 
v plnom znení. 

(MsZ schválilo:  

a. 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.1164/18 - zastavané plochy o výmere 533 m2, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 
35302551-75/2005 overeného dňa 2.12.2005 a na základe geometrického plánu č. 35302551-3/2006 
overeného dňa 13.01.2006  z pôvodnej CKN parcely č.1164/18 - zastavané plochy a nádvorie o 
celkovej výmere 634 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za cenu 500,-Sk/m2. 
b. 
predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.1164/20 - zastavané plochy o výmere 20 m2, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu 
č.35302551-75/2005 overeného dňa 2.12.2005 z pôvodnej CKN parcely č.1164/18 - zastavané plochy a 
nádvorie o celkovej výmere 634 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom za cenu 500,-
Sk/m2.  
c. 
predaj nehnuteľnosti – stavby (teplovodná šachta) so súpisným číslom 2735 postavenej na CKN parcele 
č.1164/20 (parcela č.1164/20 - zastavané plochy o výmere 20m2, ktorá bola vytvorená na základe 
geometrického plánu č.35302551-75/2005 overeného dňa 2.12.2005 z  pôvodnej CKN parcely č.1164/18 - 
zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 634m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar nad 
Hronom) za cenu znaleckého posudku. 
 
pre ţiadateľa: 
EXPOTREND SLOVAKIA spol. s r.o. 
Záhradnícka 46 
821 08 Bratislava 
IČO: 35 724 099, 
zastúpená konateľom Ing. Róbertom Saliu 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 2.2. 2007 uznesenie stráca platnosť.) 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 57/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Predaj nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely 
č.288/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č.1136 za cenu 
300 Sk/m2 pre ţiadateľa: 
  
Daniel Knoška, nar.: 6.12. 1970   
miesto trvalého pobytu: 
Vansovej 12/66 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 30. 6. 2007  uznesenie stráca platnosť. 
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 58/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Prenájom nehnuteľnosti – časti   pozemku   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: 
 
                      účel:     rozšírenie plochy letnej terasy s občerstvením 
 výmera pozemku:     28 m2 
     doba prenájmu:     od 1.7. 2006 do 15.9. 2006 
 cena za prenájom:     5 Sk/m2/deň 
 
pre ţiadateľa: 
Alexander Gašparič 
M.R. Štefánika 6/37 
IČO: 33 325 677 
965 01 Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 59/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje  
Dlhodobý prenájom   nehnuteľnosti – časti   pozemku z CKN parcely č.615/1 – ostatná plocha o celkovej 
výmere 23 092 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Ţiar  nad   Hronom, ktorá  je evidovaná na liste 
vlastníctva č.1136   pre   ţiadateľa   Spoločenstvo pre   obytný dom   č.455, zastúpené    predsedom Jánom 
Trubenom,   Ul.  M.  R.   Štefánika, Ţiar   nad   Hronom   za  účelom zrealizovania projektu – odstránenie 
zatekania daţďových vôd do pivničných priestorov domu č. s. 455. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 60/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Kúpu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Horné 
Opatovce, EKN parcela č.1031, orná pôda o celkovej výmere 975 m2, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva 
č.1568 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/32 za cenu 1 Sk od: 
 
TECHNICKÉ SLUŢBY Ţiar nad Hronom, spol. s r.o.  
so sídlom: 
Alexandra Dubčeka 45 
965 58  Ţiar nad Hronom 
IČO : 31 609 651, 
zastúpená konateľom Igorom Rozenbergom.   
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č: 2034/S 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 30. 6. 2007  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 61/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech: 
 

1. Ursta - import, export, s.r.o., sídlo : SNP 7, Ţiar nad Hronom 965 01, IČO : 31 639 470, 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro,  vl. číslo: 
3099/S 
 

2. General Trucking, a.s., sídlo : SNP 151, Ţiar nad Hronom 965 01, IČO : 36 037 940 
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Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sa,   vl. číslo: 
595/S, 
 

ktoré zodpovedá právu prechodu a prejazdu cez pozemok CKN parcela č.1652/4 s charakteristikou trvalý 
trávny porast o celkovej výmere 47939 m2, evidovanej na liste vlastníctva č.1136 (vlastník Mesto Ţiar nad 
Hronom) nachádzajúci sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, vo vyznačenom rozsahu v zmysle 
geometrického plánu č. 35 302 551 – 35/2006 overeným dňa 7.6. 2006. Vecné bremeno sa zriaďuje 
bezodplatne na dobu neurčitú. 
 
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 30. 6. 2007  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 62/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku 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: 
 

- účel: prevádzkovanie zimnej a letnej verzie Terasy Oáza  
- výmera pozemku: 102 m2 
- cena: 5 Sk/m2/deň 
- doba určitá: od 1.1. 2007 do 31.12.2007 
  

 pre ţiadateľku: Alţbeta Bieliková, Ul. Pod Donátom 6/86, Ţiar nad Hronom, IČO: 40390616  
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 63/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, CKN parcely č. 
1633/1 - záhrada o celkovej výmere 1073 m2, CKN parcely č. 1631/7 - záhrada o celkovej výmere 568 m2, 
CKN parcely č. 1630/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 495 m2, ktoré sú evidované na liste 
vlastníctva č.1136  za cenu 500 Sk/m2 pre ţiadateľa : 
 
MALES, s.r.o.   
so sídlom : 
SNP 16 
965 01  Ţiar nad Hronom 
IČO : 36 624 071   
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vloţka číslo: 
8986/S 
     
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 30. 6. 2007  uznesenie stráca platnosť. 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 64/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
Udelenie  Ceny mesta  Ţiar nad   Hronom pre   MUDr. Oľgu  Voldánovú,   Ing. Milana  Veselého,  Drhc.  Ing. 
Jozefa Pittnera, Mgr. Irenu   Novotnú, Ing. Ingrid  Brockovú a Mgr. Máriu Zaťkovú , podľa VZN č. 4/1999 – 
Udelenie čestného občianstva mesta, mestských vyznamenaní  a cien mesta Ţiar nad Hronom 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 65/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo ukladá  prednostke MsÚ 
Vypracovať právny rámec spôsobu prenajímania plôch na Námestí Matice slovenskej s účinnosťou od 
1.1.2008. 
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T: MsZ október 2006 
Z: v uznesení 
 
 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom  
č. 66/ 2006  
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
Vyplatenie mimoriadnej odmeny pre primátora mesta vo výške priemerného mesačného platu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť:  
L. Zifčáková 
 


