
Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici ,  
konaného dňa 24. júna 2009  

 
 

1. Otvorenie 
 
2.  Prerokovanie problematiky zdravotníctva v Banskej Štiavnici  
  
       K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
 
3.    Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2009 
 

Uznesenie č. 76/2009 
 
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 II. polrok 
2009.  

 
4.    Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
       a) Žiadosť o odplatný prevod prebytočného majetku štátu – Areál Drieňová   
 

Uznesenie č. 77/2009 
 

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

1. Odplatný prevod majetku štátu vedeného na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, 
Správa katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 2452 v prospech vlastníka SR – Národné lesnícke 
centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315 ( pod B1 v celosti), ako  
administratívna budova súp. č. 1591 postavená na pozemku parc. č. CKN 7687/3, 
kotolňa bez súp. č. postavená na pozemku  parc. č. CKN 7687/4 a sauna bez súp. č. 
postavená na pozemku parc. č. CKN 7687/50 a pozemky parc. č. CKN 7687/3 vo 
výmere 974 m2 zastavaná plocha a nádvorie,  CKN 7687/4 vo výmere 100 m2 
zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/5 vo výmere 392 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, CKN 7687/6 vo výmere 338 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/7 
vo výmere 918 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/8 vo výmere 1187 m2 
zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/9 vo výmere 732 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, CKN 7687/10 vo výmere 588 m2 zastavaná plocha a nádvorie, do 
vlastníctva Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, 
IČO: 00320501, za cenu dohodou vo výške 66.388 € (2.000.004 Sk). 
 

2. Úhradu kúpnej ceny za prevod nehnuteľností podľa bodu 1. tohto uznesenia vo výške 
66.388 € (2.000.004 Sk) z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



       b) Oprava uznesenia č. 45/2009 – Radničné nám. č. 19     
 

Uznesenie  č. 78/2009 
 

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

opravu uznesenia č. 45/2009 zo dňa 30. 4. 2009 nasledovne: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici schvaľuje: 
odpredaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 2361/2 vo výmere 307 m2, zastavané 
plochy     a nádvoria do vlastníctva spoluvlastníkov domu súp. č. 39 na ul. Radničné 
nám. 19 v Banskej Štiavnici nasledovne: 

1. do BSM Ing. Milana Urbánka s manželkou, Tulská 4, Banská Bystrica v podiele 1/4, 
2. do BSM Ing. Richarda Kaňu s manželkou, Hodruša – Hámre 225 v podiele 1/4, 
3. do BSM Jozefa Blaškoviča s manželkou, Obrancov mieru 95/A, Banská Štiavnica 

v podiele 1/4, 
4. do výlučného vlastníctva Róberta Hajdua, Svätý Anton 228 v podiele 1/8, 
5. do výlučného vlastníctva Jozefa Chovana, SNP 128, Dekýš v podiele 1/8. 
 
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 vo výške 9,96 €/m2 (300,- Sk/m2), spolu (9,96 € x 307 m2) 
3 057,72 € (92 116,87 Sk). Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. 
Spolu s kúpnou cenou uhradia kupujúci aj všetky náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti, a to návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- € (2 000,- Sk). 
 

5.    Rôzne 
       a) Zmeny členstva v Komisiách pri MsZ 
 

Uznesenie  č. 79/2009 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e     n a    v e d o m i e 
     1. vzdanie sa členstva Ing. Rastislava Marku v Komisii kultúry pri MsZ    
         v Banskej Štiavnici ku dňu 10. 3. 2009,  
     2. vzdanie sa členstva MUDr. Kataríny Višňovskej v Komisii zdravotnej, sociálnej  
         a bytovej pri MsZ v Banskej Štiavnici ku dňu 25. 2. 2009. 
 
B. o d v o l á v a 
     1.  Ing. Rastislava Marku z členstva v Komisii kultúry pri MsZ. 
     2.  MUDr. Katarínu Višňovskú z členstva v Komisii zdravotnej, sociálnej a bytovej       
          pri MsZ.   

 
       b) Návrh na zmenu uznesenia č. 52/2009 
 
Materiál bol stiahnutý z rokovania.   
 
6.    Záver 
 


