
Uznesenia zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 16. decembra 2008 

 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 

Uznesenie č. 245/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Kontrolu plnenia uznesení z rokovania riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej     
     Štiavnici,  konaného dňa 27. novembra 2008. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                   za 13/proti 0/zdržali sa 0 
 
3. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2009, 2010, 2011 
 

Uznesenie č. 246/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   programový a viacročný rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre rok 2009  

nasledovne: 
1. Bežný rozpočet 

- príjmy                            5 035 314 €    (151 693 866 Sk) 
- výdavky                            2 853 309 €    (  85 958 783 Sk) 
 

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy                  102 915 €     (   3 100 417 Sk) 
- výdavky                              160 760 €     (    4 843 055 Sk) 

 
3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

a. Základná škola J. Horáka                10 522 €     (       317 000 Sk) 
b. Základná škola J. Kollára                30 040 €     (       904 985 Sk) 
c. ŠKD pri ZŠ J. Horáka                               5 144 €     (       155 000 Sk) 
d. ŠKD pri ZŠ J. Kollára                               1 160 €     (         34 946 Sk) 
e. ŠJ pri ZŠ J. Horáka                 10 124 €     (       305 000 Sk)  
f. ŠJ pri ZŠ J. Kollára                   3 980 €     (       119 901 Sk) 
g. Základná umelecká škola                19 060 €     (       574 202 Sk) 
h. Centrum voľného času                               1 990 €      (        59 952 Sk) 
i. MŠ Bratská                     12 780 €      (      385 010 Sk)   
j. MŠ 1. mája                    5 311 €      (      160 000 Sk) 

 
4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

a. Základná škola J. Horáka               566 693 € ( 17 072 200 Sk) 
b. Základná škola J. Kollára               325 500 € (   9 806 014 Sk) 
c. ŠKD pri ZŠ J. Horáka                              52 081 € (   1 569 000 Sk) 
d. ŠKD pri ZŠ J. Kollára                                          31 270 € (      942 040 Sk) 
e. ŠJ pri ZŠ J. Horáka                   72 630 € (   2 188 000 Sk) 
f. ŠJ pri ZŠ J. Kollára                  32 810 € (      988 434 Sk) 
g. Základná umelecká škola               275 000 € (   8 284 646 Sk) 
h. Centrum voľného času                              70 200 € (   2 114 845 Sk) 
i. MŠ Bratská                 204 450 € (   7 032 312 Sk) 
j. MŠ 1. mája                             258 548 € (   7 789 000 Sk) 



5. Rozpočet spolu 
- príjmy                                      5 238 340 € ( 157 810 231 Sk) 
- výdavky                            4.903 251 € ( 147 715 340 Sk) 

 
6. Finančné operácie 

- výdavky                               14 520 € (        437 429 Sk) 
 

B. b e r i e   n a    v e d o m i e  
1) výhľadový programový rozpočet a viacročný rozpočet Mesta Banská Štiavnica 

a rozpočtových organizácií mesta na roky 2010 a 2011  
2) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového a viacročného 

rozpočtu mesta na roky 2009- 2011 
 

Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                14/0/0 
 
4. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica pre roky 2009, 2010, 2011 
 

Uznesenie  č. 247/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   
A. s c h v a ľ u j e 
     rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica pre rok 2009, 2010, 2011    
     nasledovne: 
     1. Bežný rozpočet – pre rok 2009 
  -  príjmy                          1 172 165  €   /  35 312 632,- Sk   
                        -  príjmy cez fin. operácie                   84 786  €   /    2 554 266,- Sk 
  -  výdavky                                      1 256 951  €   /  37 866 898,-  Sk   
 
     2. Bežný rozpočet – pre rok 2010 
  -  príjmy                          1 845 908  €   /  55 609 828,- Sk   
                        -  výdavky                                      1 845 908  €   /  55 609 828,- Sk   
 
    3. Bežný rozpočet – pre rok 2011  
  -  príjmy                             637 876  €   /  19 216 650,- Sk   
                        -  výdavky                                         637 876  €   /  19 216 650,- Sk   
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                  13/0/1 
 
5. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností 
 

Uznesenie č. 248/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov, v zmysle §-u 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 
a 6, § 20 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.   9/2008      
o dani z nehnuteľností pre rok 2009. 

 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                   14/0/0 



6. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach   
 

Uznesenie č. 249/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov, v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov   s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica 

     č. 10/2008   o miestnych daniach  s nasledovnými pripomienkami: 
     1. v čl. 2 Daň za psa vynechať v odseku 5 bod d)  - v plnom rozsahu 
     2. v čl. 2 Daň za psa  odsek 6 uviesť v nasledovnom znení: 
         Správca dane poskytuje zníženie dane za psa  
         a)   vo výške 50 %  z príslušnej sadzby dane pre občanov – držiteľov preukazu ZŤP a   
               ZŤP-S a pre všetkých starobných dôchodcov,    
          b)  vo výške 80 % z príslušnej sadzby dane pre občanov, ktorí vlastnia alebo sú   
               držiteľmi psa z útulku prípadne z karanténnej stanice. Táto úľava sa priznáva na  
               obdobie 12 mesiacov od prevzatia psa z týchto zariadení, čo je občan povinný  
               preukázať potvrdením o prevzatí psa.  
     3.  čl. 3 Daň za užívanie verejného priestranstva,  odsek 9 uviesť v tomto znení: 
          Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je: 
          a) Námestie sv. Trojice, Radničné nám., Starozámocká ul.   0,06 €/m2/deň (1,81 Sk) 
          b) Ostatné ulice na území mesta Banská Štiavnica                0,03 €/m2/deň (0,90 Sk)    
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                             14/0/0 
 
7. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady 
 

Uznesenie č. 250/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov, v zmysle §-u 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  

      s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 11/2008  
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                               13/0/2 
 
8. Dodatok č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2005 o poskytovaní dotácií      
    z rozpočtu mesta   
 

Uznesenie č. 251/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien   
     a doplnkov    s c h v a ľ u j e   Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta       
     Banská Štiavnica  č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                14/0/1 



9. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 
 

Uznesenie č. 252/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                14/0/1 

 
10. Zmeny a doplnky č. 1, Územný plán mesta Banská Štiavnica  
 

Uznesenie č. 253/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e  
1. Správu o spracovaní Zmien a doplnkov č. 1,Územného plánu mesta Banská Štiavnica,  
 
2. „Zmeny a doplnky č. 1, Územného plánu mesta Banská Štiavnica“, v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný 
zákon), vypracované autorizovaným architektom Ing. arch. Gabrielom Szalayom, 
registrovaným Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, s obchodným názvom 
podnikateľského subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi.  

B. s ch v a ľ u j e 
1.     „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Banská Štiavnica“  v zmysle stavebného 
zákona, vypracovaný autorizovaným architektom Ing.arch. Gabrielom Szalayom, 
registrovaným Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, s obchodným názvom 
podnikateľského subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi v roku 2008 a vymedzuje 
ich záväznú časť, ktorú schvaľuje všeobecne záväzným nariadením mesta Banská Štiavnica  
č.        12/2008 o záväzných častiach. 
2. "Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a 
verejnosti, uplatnených počas prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 1, Územného 
plánu Banská Štiavnica“  a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v  zmysle 
vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia. 
3. podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 stavebného zákona „Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.  12/2008 o územnom pláne Mesta Banská 
Štiavnica, zmeny a doplnky č. 1“. /príloha č. 1/ 
C. u k l a d á  
Mestskému úradu schválené „Zmeny a doplnky č. 1, Územného plánu mesta Banská 
Štiavnica“ uložiť na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici, na Krajskom stavebnom úrade 
v Banskej Bystrici a na stavebnom úrade. 
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                 13/0/2 
  
 
 
 
 
 



11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 11/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Banská    
      Štiavnica  

 
Uznesenie č. 254/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     v zmysle §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov         
     Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica   č.11/1995    
     o sprievodcovskej činnosti v meste Banská Štiavnica.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                 15/0/0 
 
12. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o podmienkach predaja na trhových miestach  
 

Uznesenie  č. 255/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e                      

v zmysle §-u 4 ods. 3 písm. d) a i), §-u 6 a §-u 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 13/2008,  
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Banská Štiavnica. 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                15/0/0 
 
13. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2002  mesta Banská Štiavnica na ochranu verejného   
      poriadku      

 
Uznesenie č. 256/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s ch v a ľ u j e  
     v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   
     predpisov a zákona NR SR č. 514/2001 Zb. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších   
     predpisov Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.   
     1/2002 v znení Dodatku č. 1 a 2  na ochranu verejného poriadku v meste Banská Štiavnica  
     a v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                  15/0/0 
  
 
 
 
 
 
 
 



14. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady    
      a spôsobe  platenia úhrady za opatrovateľskú službu 
 

Uznesenie č. 257/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s ch v a ľ u j e  
    v zmysle §-u odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   
    predpisov a podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších  
    predpisov  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. 14/2008 o spôsobe  
    určenia úhrady, výške úhrady a  spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu   
    poskytovanú mestom Banská Štiavnica.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                               15/0/0 
 
15. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica platné od 1. 1. 2009 
 

Uznesenie č. 258/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e   

v zmysle §-u 11 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov, §-om 9 odst. 1 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica upravené 
duálnym vyjadrením cien. 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                              14/0/1 
 
16. Plán práce MsZ Banská Štiavnica na I. polrok 2009 
 

Uznesenie  č. 259/2008 
 
Mestské  zastupiteľstvo  
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 
2009. 

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                               15/0/0 
    
 17. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2008 
 

Uznesenie  č. 260/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
    Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za 2. polrok 2008     
   
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                               15/0/0 
 
 
 



18. Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 
 

Uznesenie  č. 261/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  
     v zmysle §-u 18c, odseku 5, zákona SNR č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon   
     SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a    
     doplnení niektorých zákonov  odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Mariánovi Láslovi vo     
    výške   20 % súhrnu mesačného platu, vyplateného za II. polrok 2008.       
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                               14/0/1 
 
19. Voľba hlavného kontrolóra 
 

Uznesenie č. 262/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  v y h l a s u j e 

deň 25.2.2009 ako deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica. 
B.  u k l a d á 

MsÚ zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli 
a spôsobom v meste obvyklým. 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                13/0/2 
 
20. Majetkové veci mesta 
a) Návrh na priamy odpredaj rodinného domu na Ul. Železničiarska 4/A 
 

Uznesenie  č. 263/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s čl. 5. Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica  
A. s c h v a ľ u j e   
     priamy odpredaj nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa 

katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica na LV č. 1, ako rodinný dom súp. č. 1832, postavený na C-KN p. č. 
4258/2 s príslušenstvom pre kupujúceho Máriu Cesnakovú, rod. Kaniarikovú nar. 
21.1.1933, trvalo bytom Banská Štiavnica, Ul. Železničiarska 4, za cenu dohodou vo 
výške 28.895,- Sk./ 959,14 €.  Kupujúci spolu s kúpnou cenou zaplatí aj náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku vo výške 2.000,- Sk / 66,39 €, geometrického plánu vo 
výške 7.800,- Sk / 258,92 € a poplatok za vklad kúpnej zmluvy do KN vo výške 2.000,- 
Sk./ 66,39 €. Kupujúci kúpnu zmluvu uzatvorí a kúpnu cenu rodinného domu s 
príslušenstvom uhradí najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tohto 
uznesenia.   

 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                  12/1/1 
 
 
 



 b) Žiadosť o zníženie ceny rodinného domu 
 

Uznesenie č. 264/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s čl. 5. Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica  
A. n e s c h v a ľ u j e 
     Zníženie ceny rodinného domu súp. č. 1266, postaveného na CKN p. č. 1301, na Ul.    
     Horáka 20 v Banskej Štiavnici, zistenej znaleckým posudkom.  
B. s c h v a ľ u j e  
    priamy odpredaj nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica na LV č. 1, ako montovaný rodinný dom súp. č. 1266, postavený na C-KN p. č. 
1301 s príslušenstvom a prislúchajúci pozemok CKN p. č. 1301 vo výmere 238 m2 zastavané 
plochy a nádvoria, pre kupujúcich Ján Niederland, rod. Niederland nar. 8.3.1936, trvalo 
bytom Banská Štiavnica Ul. J. Horáka 20 a manželka Oľga Niederlandová, rod. Paulíková, 
nar. 7.10.1941, trvalo bytom Banská Štiavnica Ul. J. Horáka 20,  do BSM vlastníctva, za cenu 
dohodou vo výške 130.000,- Sk/4315,21 €. Kupujúci spolu s kúpnou cenou  zaplatí aj náklady 
na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 4.000,- Sk/132,78 €, poplatok za vklad kúpnej 
zmluvy do KN vo výške 2.000,- Sk/66,39 €. Kupujúci kúpnu zmluvu uzatvorí a kúpnu cenu 
rodinného domu s príslušenstvom uhradí najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti 
tohto uznesenia.     
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                   10/0/4 
 
c) Návrh na odpredaj nehnuteľností pre spotrebné družstvo COOP Jednota Žarnovica 
 

Uznesenie  č. 265/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
odpredaj nehnuteľností – pozemkov parc. č. CKN 5510/4 o výmere 35 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, 
 parc. č. CKN 5510/5 o výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
 parc. č. CKN 5510/7 o výmere 1 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
 parc. č. CKN 5510/3 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria  do vlastníctva COOP 
JEDNOTA Žarnovica, spotrebné družstvo, so sídlom Bystrická 44, 966 81  Žarnovica, IČO: 
00 169 030. 
Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 
 
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 500,- Sk/m2, spolu (162 m2 x 500,- Sk) 81 000,- 
Sk (2 688,71 €).  
Kupujúci uhradí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to návrh na vklad vlastníckeho 
práva do KN vo výške 2 000,- Sk (66,39 €). 
 
 
 



B. s c h v a ľ u j e  
kúpu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 5510/6 o výmere 23 m2, zastavané plochy 
a nádvoria do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24  Banská 
Štiavnica, IČO: 00 320 501.  
Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 1114 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 
Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 500,- Sk/m2, spolu (23 m2 x 500,- Sk) 11 500,- 
Sk (381,73 €).  
Kupujúci uhradí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad vlastníckeho 
práva do KN vo výške 2 000,- Sk (66,39 €). 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                   13/0/0 
 
d) Návrh na zrušenie vecného bremena pre Wercom Group, s. r. o., Vlkanová  

 
Uznesenie  č. 266/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 

zmluvu o zrušení vecného bremena s obchodnou spoločnosťou WERCOM GROUP, s. r. 
o., Vlkanovská cesta 2, Vlkanová, IČO: 366 290 65 spočívajúceho v povinnosti 
kupujúceho - povinného:  
- zabezpečiť bývanie pre 3 rodiny, ktoré sú prihlásené k trvalému pobytu v dome na ul. 

Novozámocká 18, Banská Štiavnica, 
- dom staticky zabezpečiť v lehote do 30. 11. 2006, 
- uskutočniť komplexnú rekonštrukciu domu súp. č. 146 v lehote najneskôr do 31. 12. 

2008. Splnenie povinnosti bude preukázané doložením právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia. 

Vecné bremeno je vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 5769  na dom súp. č. 146, postavený na pozemku parc. č. CKN 2310 pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 
 
Povinný z vecného bremena uhradí všetky náklady spojené so zrušením vecného bremena, a to návrh 
na zrušenie vecného bremena v KN. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                               14/0/0 
  
e) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Wercom Group, s. r. o., Vlkanová  
 

Uznesenie č. 267/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
priamy odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 2311/1 o výmere 484 m2, záhrady 
pre obchodnú spoločnosť WERCOM GROUP, s. r. o., Vlkanovská cesta 2, Vlkanová, IČO: 
36629065 do výlučného vlastníctva. 



Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 
Kúpna cena je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica 
podľa znaleckého posudku č. 33/2008 zo dňa 28. 10. 2008 vo výške 632,23 Sk/m2, spolu (484 
m2 x 632,23 Sk) 306 000,- Sk (10 157,34 €). Kupujúci uhradí kúpnu cenu pred podpisom 
kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti, a to náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 2 130,- Sk (70,70 
€) a návrh na vklad vlastníckeho práva do KN. 
 

Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                           14/0/0 
 

f)  Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre M. Tóthovú, Banská Štiavnica  
 

Uznesenie č. 268/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  r u š í  Uznesenie MsZ č. 212/2008 
B.  s c h v a ľ u j e     priamy  odpredaj  pozemkov 

• C KN parcela  č. 820/1   o výmere   539 m2,  trvalý trávny porast   

• C KN parcela  č. 820/3   o výmere   589 m2, trvalý trávny porast 

                    v prospech  Márie Tóthovej, rod. Vicianovej,  bytom v Banskej Štiavnici, ul. Jesenského  
                    č.    365/9. 

 
                    Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra     
                    Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.    
                    Banská Štiavnica. 
                  Kúpna cena za nehnuteľnosti  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta    

Banská Štiavnica Znaleckým posudkom č. 42/2008 nasledovne : 
                      Cena pozemku parcela C KN č. 820/1 vo výške 97,20 - Sk/m2, spolu ( 539 m2 x 97,20,- 

Sk)  52.390,80- Sk / 1739,05 € a pozemku parcela C KN č. 820/3 vo výške 206,55 Sk/m2, 
spolu ( 589 m2 x 206,55 Sk) 121657,95/ 4038,03 €. Cena pozemkov spolu činí  
zaokrúhlene  170.000,- Sk/ 5642,97 €. 

 
                   Kupujúca uhradí spolu s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

a to náklady na vypracovanie  Znaleckého posudku vo výške 1.700,. Sk/56,42 € a správny 
poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                       11/1/2 
 
g) Návrh na priamy odpredaj pozemku pre R. Tótha s manželkou, Banská Štiavnica 
 

Uznesenie  č. 269/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   priamy  odpredaj  pozemku 

• C KN parcela  č. 7051/2   o výmere   195 m2,  trvalý trávny porast   

                  v prospech  Richarda Tótha, rod. Tóth  a manž. Iveta, rod. Číková, obaja bytom v Banskej 
Štiavnici, ul. Jesenského  č. 365/9. 



 
                  Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 

Štiavnica na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 

                  Kúpna cena za nehnuteľnosti  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica  vo výške 300,- Sk/m2, spolu 58.500,- Sk/ 1941,84 €.  

                  Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to správny poplatok za návrh na 
vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €. 

 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                             11/1/2 

 
h) Návrh na odpredaj pozemkov pod Kalváriou pre J. Necpála 
 

Uznesenie  č. 270/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  n e s c h v a ľ u j e   odpredaj  pozemkov 

 
� E KN parcela č. 2285/7 o výmere 390 m2, trvalý trávny porast  

� E KN parcela č. 2286/2 o výmere 4080 m2, orná pôda    

Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 3076, pre okres  Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica.    
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                              13/0/0 
 
ch)  Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi mestom B. Štiavnica a M. Markovou 
 

Uznesenie č. 271/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e   
Návrh  zámennej zmluvy medzi   účastníkmi  zmluvy   Mestom Banská  Štiavnica a Máriou 
Markovou, rod. Tereňovou.    
Predmet zámeny :  

Mesto Banská Štiavnica je výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených na Katastrálnom 
úrade v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica na LV č. 1 ako C KN parcela 
č.4590/15, trvalý trávny porast o výmere 2310 m2.      
  Mária Marková, rod. Tereňová, nar. 1.4.1940, rod.č.: 405401/738, trvale bytom vo Zvolene, 
Pražská ul. č. 1456/16, je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností vedených na Katastrálnom 
úrade v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 5097 pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to: parc. č. EKN 2232/7 o výmere 
10 253 m2, trvalý trávny porast,  parc. č. EKN 2232/8 o výmere 1 296 m2, orná pôda. 
      
 
 
 



Účastníci sa dohodli, že nehnuteľnosti zamenia nasledovne : 
     Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedú pozemky vedené v KN 

Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 5097 pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to :  

� parc. č. EKN 2232/7  o výmere 10 253 m2, trvalé trávne porasty ,   –––––––––––––– 
� parc. č. EKN 2232/18 o výmere 1 296 m2, orná pôda,–––––––––––––––––––––– 

 
Súčasťou prevodu sú súčasti a príslušenstvá, ktoré sa na nehnuteľnostiach nachádzajú 
       Do vlastníctva Márie Markovej, rod. Tereňovej,  nar.: 1.4.1940, rod.č.: 405401/738 sa 
prevedie pozemok vedený v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica, ako C KN parcela č. 4590/15  o výmere 2 310 m2, trvalý trávny porast.  
Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností je 60,- Sk/ 1,99 €. 
     Účastníci sa dohodli, že rozdiel, ktorý vznikol, nebudú vyrovnávať finančným ani iným 
vecným plnením. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 12/0/1 
 
i)  Návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi mestom B. Štiavnica a J. Blahútom 
 

Uznesenie  č. 272/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  
Návrh  zámennej zmluvy medzi   účastníkmi  zmluvy   Mestom Banská  Štiavnica a Jurajom   
Blahútom.    
Predmet zámeny :  

Mesto Banská Štiavnica je výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených na Katastrálnom 
úrade v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica na LV č. 1 ako C KN parcela 
č.4590/14, trvalý trávny porast o výmere 3916 m2.      
      Juraj Blahút, je výlučný vlastník nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade 
v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 829 pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to: parc. č. EKN 2233/12 o výmere 
685 m2, orná pôda, parc. č. EKN 2233/11 o výmere 549 m2, trvalé trávne porasty, parc. č. 
EKN 2233/10 o výmere 8 079 m2, orná pôda, parc. č. EKN 2233/9 o výmere 6 838 m2, trvalé 
trávne porasty, parc. č. EKN 2233/2 o výmere 3 449 m2, trvalé trávne porasty, parc. č. EKN 
2233/1 o výmere 73 m2, trvalé trávne porasty. 
     Účastníci sa dohodli, že nehnuteľnosti zamenia nasledovne : 

     Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedú pozemky vedené v KN 
Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 829 pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to :  

� parc. č. EKN 2232/12 o výmere 685 m2, orná pôda,–––––––––––––––––––––– 
� parc. č. EKN 2232/11 o výmere 459 m2, trvalé trávne porasty,––––––––––––––––––– 
� parc. č. EKN 2232/10 o výmere 8 079 m2, orná pôda,–––––––––––––––––––––––––– 
� parc. č. EKN 2232/9 o výmere 6 838 m2, trvalé trávne porasty,––––––––––––––––––– 
� parc. č. EKN 2232/2 o výmere 3 449 m2, trvalé trávne porasty,––––––––––––––––––– 

parc. č. EKN 2232/1 o výmere 73 m2, trvalé trávne porasty.  –––––––––––––––––––––––––- 
Súčasťou prevodu sú súčasti a príslušenstvá, ktoré sa na nehnuteľnostiach nachádzajú 
       Do vlastníctva pána Juraja Blahúta,  nar.: 20.4.1971, rod.č.: 710420/8344 sa prevedie 
pozemok vedený v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 



Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica, ako C KN parcela č. 4590/14  o výmere 3916 m2, trvalý trávny porast.  
Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností je 180,- Sk/ 5,98 €. 
     Účastníci sa dohodli, že rozdiel, ktorý vznikol, nebudú vyrovnávať finančným ani iným 
vecným plnením. 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                               12/0/1 
 

j)  Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre M. Kala, B. Štiavnica 
 
K bodu MsZ neprijalo žiadne uznesenie, materiál bude na rokovanie MsZ zaradený až po 
vypracovaní urbanistickej štúdie Drieňová.   
 
Hlasovanie za návrh uznesenia predložený MsR  
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                               5/5/3 
Hlasovanie za návrh stiahnutia bodu a predloženia na ďalšie rokovanie MsZ 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                               7/3/3                            
 
k) Návrh Zmluvy o výpožičke Kultúrneho domu  Štefultov 
 

Uznesenie č. 273/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     návrh Zmluvy o výpožičke Kultúrneho domu Štefultov , uzatvorenú medzi Mestom  
     Banská   Štiavnica, zastúpeným Mgr. Pavlom Balžankom, primátorom mesta  a Združením   
     ŠK Štefultov, zastúpeným Michalom Tokárom, predsedom združenia, bytom J. C.  
     Hronského č. 6, Banská Štiavncia a Ľubomírom Povinským, podpredsedom združenia,  
     bytom  Škultétyho č. 4, Banská Štiavnica.    
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 9/0/4 
 
21. Návrh na odmenu poslancom MsZ  
 

Uznesenie  č. 274/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  
     v zmysle článku IV/3. Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta a volených   
     funkcionárov mesta Banská Štiavnica ďalšiu odmenu poslancom MsZ  za rok 2008 
     vo  výške 1.000,- Sk za každé zasadnutie, ktorého sa poslanci MsZ zúčastnili.       
 
Prítomných 15,hlasovalo 13.                                                               10/3/0 
 
22. Rôzne 
 
23. Interpelácie a dopyty 
 
24. Záver  


