
 
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 25. augusta 2010 
 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení  

 
Uznesenie č. 79/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     kontrolu plnenia uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  
     konaného dňa 7. júla 2010 bez pripomienok.    
 

3. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2010 
 

Uznesenie č. 80/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  
      rozbor hospodárenia mesta k 30. 6. 2010 nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy    2 249 241 € 
- výdavky    1 416 079 € 
  

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy     1 229 803 €  
- výdavky     1 095 404 € 

 
3. Školy a školské zariadenia: 

- príjmy           41 042 € 
- výdavky        753 916 € 

 
4. Finančné operácie 

- príjmy        584 805 € 
- výdavky            7 393 € 

 
 

4. Rozbor hospodárenia TS, m. p., k 30. 6. 2010  
 

Uznesenie č. 81/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 A. s c h v a ľ u j e   
      Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica k 30. 06. 2010 
      - v nákladoch:     436.762  €   
      - výnosoch:    444.410 € 
      -  hospodársky výsledok                   7.648 €   



5. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2010 
 

Uznesenie č. 82/2010 
 

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 1. polrok 2010 
 

6. Určenie počtu poslancov MsZ mesta B. Štiavnica a volebných obvodov v meste B. 
Štiavnica pre volebné obdobie 2010 – 2014 

 
Uznesenie č. 83/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. u r č u j e  
     1. v zmysle §-u 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   
         neskorších predpisov  17 poslancov Mestského zastupiteľstva Banská Štiavnica  na  
         volebné obdobie  2010 – 2014 
     2. 5 volebných obvodov na území mesta Banská Štiavnica pre volebné obdobie 2010 -   
         2014, pričom 
         vo volebnom obvode č. 1 sa volia 3 poslanci 
         vo volebnom obvode č. 2 sa volia 4 poslanci  
         vo volebnom obvode č. 3 sa volia 2 poslanci 
         vo volebnom obvode č. 4 sa volia 6 poslanci 
         vo volebnom obvode č. 5 sa volia 2 poslanci   
B. u k l a d á 
     Mestskému úradu v Banskej Štiavnici zverejniť počet poslancov Mestského zastupiteľstva   
     mesta Banská Štiavnica pre volebné obdobie 2010 – 2014, členenie volebných obvodov   
     a počet poslancov, ktorí sa v nich volia. 
     Termín:  do 22. 9. 2010 
 

7. Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2010 
 

Uznesenie  č. 84/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     predloženú Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2010.  

 
8. Návrh na udelenie cien mesta   

 
Uznesenie č. 85/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo  
A.  u d e ľ u j e    
      v zmysle VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatút mesta Banská Štiavnica : 
      1/ V zmysle § 13 
           Čestné občianstvo 
            Doc. JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc.  
            Doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, CSc.   



     2/ V zmysle § 15 
          Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica:  
          Ing. Ľudovítovi Kaníkovi 
           JUDr. Ing. Antonovi Tekušovi – in memoriam 
 
      3/ V zmysle § 16 
          Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica:  
          Ľudmile Blaškovej 
          MUDr. Filipovi Daningerovi 
          Mgr. Tatiane Protopopovej  
          MUDr. Mariánovi Streškovi 
          Antonovi Václavekovi 
          Ing. Milanovi Urbánekovi 
          Jánovi Úradníkovi 

 
9. Informatívna správa z Valného zhromaždenia StVS, a. s.  

 
Uznesenie č. 86/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a    v e d o m i  e 
     Informatívnu správu z Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.  
     s., ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 5. 2010 v Banskej Bystrici. 

 
 

10. Informatívna správa z Valného zhromaždenia spoločnosti Joergesov dom, a. s. 
 

Uznesenie č. 87/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.   b e r i e   n a    v e d o m i  e 
       Informatívnu správu z Valného zhromaždenia spoločnosti Joergesov dom, a. s..  

 
 

11. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
a) Zámer na odpredaj pozemku p. č. EKN 6409/104, Ing. Korenek  
 

Uznesenie č. 88/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  n e s c h v a ľ u j e    
      zámer na priamy odpredaj  pozemku vedeného na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici,    
      Správa katastra Banská Štiavnica na LV č 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská  
      Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  ako parcela E KN  č. 6409/104 o výmere 16 m2,  
      ostatné plochy. 

 
 
 
 
 



            b)  Prevod pozemku parcela CKN č. 3201, pre žiadateľa C.E.I., a. s. Bratislava  
 

Uznesenie č. 89/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
na základe žiadosti spoločnosti C.E.I., a.s., so sídlom na Ul. Panská č. 27,  811 01 Bratislava     
A.  s c h v a ľ u j e    
       priamy  odpredaj  pozemku  parcela C KN  č. 3201   o výmere  687 m2, zastavaná plocha, 
v  súlade s § 9a, odst.8,  písm. b)  zákona 138/1991 Zb., v  znení neskorších zmien a doplnkov  
v prospech spoločnosti C. E. I., a.s. so sídlom  na Ul. Panská č. 27, 811 01 Bratislava, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  vo vložke č.3148/B, oddiel : 
Sa, zastúpenej Ing. Adrienou Litomerickou, predsedom predstavenstva, za kúpnu cenu 
stanovenú dohodou zmluvných strán vo výške 21.723 €/ t.j. 31,62 €/m2.  
Pozemok parcela C KN č. 3201 o výmere 687 m2, zastavané plochy  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 bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci spolu s kúpnou cenou 
21.723 € uhradia aj všetky náklady    spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to náklady za  
návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške  66€/2 000,- Sk,  úhradu nájomného za 
užívanie pozemku v súlade s NZ č. 118/2008 za 8 mesiacov v roku 2010 vo výške 1452 €, 
úhrnom  vo výške 23.241 €/ 700.158,- Sk. 
 
            c)  Zriadenie vecného bremena pre K. Žákovú  
 

Uznesenie č. 90/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s ch v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena v prospech oprávnenej z vecného bremena, Kataríny Žákovej,   
rod. Melcerovej, nar. 11.1.1969, bytom Ul. SNP č. 1828/38, Banská Štiavnica, na účel 
uloženia inžinierskej siete - potrubia tlakovej kanalizácie dn 40 mm. 

Vecné bremeno sa zriaďuje  na nehnuteľnosti v rozsahu vymedzenom GOP č. 36035521-  
42/2010 zo dňa 18. 5. 2010, vedené v KN  Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica na LV č. 1 a to pozemok parcela C KN č. 7843/2 o výmere 310 m2, 
zastavaná plocha, ktorý je vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica. 

Oprávnená z vecného bremena uhradí všetky náklady spojené so zriadením vecného   
bremena, a to návrh na zápis vecného bremena do KN vo výške 66,- €. 

 
d)  Odpredaj kotolne súp. č. 1686 na Ul. Budovateľská 
 

K danému bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
 
 
 
 
 
 



e)  Zmluva o postúpení práv a povinností investora/stavebníka „B. Štiavnica –     
      kanalizácia v MPR“    
 

Uznesenie č. 91/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
  1.    Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora /stavebníka  k vodným  
         stavbám pre Projekt  „ Banská Štiavnica – kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii“, 

v rozsahu: SO 204 Kanalizácia – „B“ Vodárenská ulica od parcely č. 3274 po parcelu 3365“, 
„SO 304  Kanalizácia  „C“ Vodárenská ulica od parcely č. 3366 po parcelu 3548, Malá Okružná 
a Úvozná ulica“ „SO 404  Kanalizácia  „ D“ Botanická a Staromestská ulica“ „SO 404  
Kanalizácia –vetva 404-1 „ D“  Akademická ulica“ pre stavbu “ Banská Štiavnica úprava 
verejných priestranstiev v MPR POD STARÝM MESTOM“ zo stavebného povolenia č.  
2008/00666/BS-SMI zo dňa 31.7.2008 vydaného Obvodným úradom životného prostredia 
v Banskej Štiavnici, platnosť ktorého bola  predĺžená rozhodnutím, ktoré vydal Obvodný úrad 
životného prostredia v Banskej Štiavnici pod č. 2010/00674/BS  zo dňa 29.7.2010  a k SO 102 – 
Vonkajšia kanalizácia, pre stavbu „ Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev – Ul. 
Katova a Ul. Spojná“ zo stavebného  povolenia, ktoré  vydala  Obec Svätý Anton rozhodnutím 
č. 159/2009 zo dňa 30.10.2009, z Mesta Banská Štiavnica  na Stredoslovenskú vodárenskú 
spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská  Bystrica, IČO: 36 056 005. 

 
2.    Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva 

umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie PVC DN 250, DN 300 a DN 400 (ďalej aj len 
„verejná kanalizácia“), ktoré budú vybudované v rámci vodných stavieb: SO 204 Kanalizácia - 
„B“ Vodárenská ulica od parcely č. 3274 po parcelu 3365“, „SO 304  Kanalizácia  „C“ 
Vodárenská ulica od parcely č. 3366 po parcelu 3548, Malá Okružná a Úvozná ulica“ „SO 404  
Kanalizácia  „ D“ Botanická a Staromestská ulica“ „SO 404  Kanalizácia -vetva 404-1 „ D“ 
 Akademická ulica“ pre stavbu “ Banská Štiavnica úprava verejných priestranstiev v MPR POD 
STARÝM MESTOM“ a  SO 102 – Vonkajšia kanalizácia, pre stavbu „ Banská Štiavnica – 
úprava verejných priestranstiev – Ul. Katova a Ul. Spojná“ na pozemkoch  v kat. území Banská 
Štiavnica vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, vedených na LV č. 1 ako CKN parc. číslo 
5862/3 a CKN parc. číslo 5862/4 a na LV č. 3076 ako  CKN parc. číslo 5751/3, CKN parc. číslo 
5751/1, CKN parc. číslo 5743/2, CKN parc. číslo 5846/1, CKN parc. číslo 5842/3, CKN parc. 
číslo 5857/2, CKN parc. číslo 5863, CKN parc. číslo 5866/2, CKN parc. číslo 5844/1, CKN 
parc. číslo 5842/2, CKN parc. číslo 5847/3, CKN parc. číslo 5853, EKN parc. číslo 6409/3, 
EKN parc. číslo 6409/9, EKN parc. číslo 6409/8, EKN parc. č. 6409/4, EKN parc. č. 6409/107, 
EKN parc. č. 6409/63, EKN parc. č. 6409/3 a  EKN parc. č. 6599/2 a právo prístupu 
automobilmi a pešo za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania 
porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií týchto vodohospodárskych zariadení, v  rozsahu  na 
tento účel  vyhotovenom  porealizačnom Geometrickom pláne pre zriadenie vecného bremena, 
úradne overenom Správou katastra Banská Štiavnica v prospech Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006. 

 
 

       12. Rôzne 
 
       13. Interpelácie a dopyty  
 
       14. Záver 
 
 

 


