
 
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 30. marca 2011 
 
 

1. Otvorenie 
 
2. Kontrola plnenia uznesení  
 

Uznesenie č. 17/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Banská   
     Štiavnica, konaného dňa 3. februára 2011 a 15. marca 2011.   
 
3. Programový rozpočet mesta Banská Štiavnica  
 

Uznesenie č. 18/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
     programový rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre roky 2011, 2012 a 2013.   

 
4. Návrh Rokovacieho poriadku  MsZ mesta Banská Štiavnica  
 

Uznesenie č. 19/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    
     Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica.  

 
5. Návrh VZN – Požiarny poriadok mesta Banská Štiavnica  
 

Uznesenie č. 20/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A.      s c h v a ľ u j e   
          1.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. 1/2011 Požiarny         
              poriadok mesta,  

         2. personálne obsadenie Mestského hasičského zboru 
- 1. hasičské družstvo 

veliteľ 1. hasičského družstva: 

Ing. Martin Šinský, L. Svobodu 1530/9, 969 01 Banská Štiavnica 

strojník: 

Ing. Vladimír Kotilla, Nám. sv. Trojice 1, 969 01 Banská Štiavnica 

člen: 

Michal Bokroš, L. Svobodu 15, 969 01 Banská Štiavnica 

Pavol  Pivarči,  P. O. Hviezdoslava 2, 969 01 Banská Štiavnica 



Jakub Zachar, J. I. Bajzu   33/4, 969 01 Banská Štiavnica  

- 2. hasičské družstvo 

veliteľ 2. hasičského družstva: 

Vladimír  Jarábek, B. Nemcovej 20, 969 01 Banská Štiavnica 

strojník: 

Michal  Maruniak, Kríková 1, 969 01 Banská Štiavnica 

člen: 

Matej Zachar, J. I. Bajzu  4, 969 01 Banská Štiavnica 

Štefan Knop, Obrancov mieru 99, 969 01 Banská Štiavnica 

Martin Kollár, Učiteľská  11, 969 01 Banská Štiavnica  

 
B.     v y m e n o v á v a  
         za veliteľa Mestského hasičského zboru Banská Štiavnica: 
         Meno a priezvisko: Miroslav Krkoška, A. Sládkoviča  11, 969 01 Banská Štiavnica 
       
6. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2009 
 

Uznesenie č. 21/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    
     Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2009. 
 
7. Návrh Zadania „Urbanistická štúdia – občianska vybavenosť – lokalita Križovatka“ 
 

Uznesenie č. 22/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    
      Zadanie  pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – občianska vybavenosť – lokalita     
      Križovatka, Banská Štiavnica.“ 
B. u k l a d á    
     Mestskému úradu urobiť verejné prerokovanie k „Zadaniu“ za účasti vlastníkov   
     pozemkov,  obstarávateľa, spracovateľa a občanov mesta v termíne do 30. apríla 2011   
     o 16.00  hod. (podľa možnosti priamo na mieste). Z prerokovania spracovať správu  
     a predložiť ju na rokovanie MsR a MsZ.  
 
8.   Zdôvodnenie potreby navýšenia finančných prostriedkov na dokončenie stavby         
      „Banská Štiavnica - Rekonštrukcia mestských kúpeľov“ a zmeny termínu ukončenia  
      Stavby 
 

Uznesenie č. 23/2011 
  
Mestské zastupiteľstvo 
A. u k l a d á  
     Mestskému úradu spracovať novú správu, ktorá bude predložená na najbližšie rokovanie  
     MsZ a bude obsahovať všetky podrobné údaje od výberu dodávateľa,  zadania stavby až   
     po konečnú realizáciu – súčasný stav.   
 



  9.   Mediálna komunikácia s občanmi 
 

Uznesenie č. 24/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
     predložený návrh mediálnej komunikácie Mesta Banská Štiavnica s občanmi pre roky  
     2011 – 2014.  
 
B. u k l a d á   Mestskému úradu 
     1. vypracovať zmluvu s VIO TV pre rok 2011 a následne pre roky 2012, 2013 a 2014   

a každoročne zapracovať do rozpočtu mesta sumu 25 tis. € na čiastočnú úhradu   
poskytovania obrazového spravodajstva  Mesta Banská Štiavnica v lokálnej televízii 
VIO  Televízia Banská Štiavnica pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica a vždy k 31. 
12. kalendárneho roka predložiť výročnú a zúčtovaciu správu spoločnosti VIO TV na 
MsZ.   

 
10.   Spolupráca so zahraničím 
 

Uznesenie č. 25/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
    1. správu o vzťahoch so zahraničím pre rok 2011  
    2. informatívnu správu o služobnej ceste zástupcu primátorky mesta 
 
B. s c h v a ľ u j e  
     pracovnú cestu poslancov MsZ  dňa 15. 4. 2011 do partnerského mesta Moravská Třebová     
     z dôvodu účasti na podujatí „Dni slovenskej kultúry.“  

 
11. Informatívna správa – uzatvorenie deklarácie o spolupráci medzi troma slávnymi  
      banskými mestami – Banská Štiavnica, Minas DeRiotinto a Broken Hill  
 

Uznesenie č. 26/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s ch v a ľ u j e    
     v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov § 21    
      uzatvorenie dohody o spolupráci medzi troma slávnymi banskými mestami - Banská   
      Štiavnica, Minas DeRiotinto a Broken Hill.  
 
12. Schválenie členstva Mesta Banská Štiavnica v Oblastnej organizácii CR (OOCR) 
 

Uznesenie č. 27/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s ch v a ľ u je v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   
     neskorších zmien a doplnkov § 11 a § 20: 

a) zámer Mesta Banská Štiavnica v zmysle Zákona o podpore CR 91/2010 Z. z. 
spoluzaložiť a stať sa členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu v štiavnickom 



regióne. Ciele  sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta; 

b) návrh stanov OOCR, ktoré sú v prílohe; 
c) členský príspevok Mesta Banská Štiavnica v OOCR pre rok 2011 vo výške 30 504.- 

Eur, ktorý Mesto po založení OOCR uhradí z mestského rozpočtu; 
  

B. p o v e r u j e  
a) primátorku mesta konať vo veci založenia OOCR  

 
13. Plán práce komisií MsZ 
 

Uznesenie č. 28/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     plán práce komisií MsZ na I. polrok 2011 
 
14. Majetkové veci mesta  

a) Oprava uznesenia MsZ č. 112/2010 zo dňa 14. 12. 2010  
 

Uznesenie č. 29/2011 

Mestské zastupiteľstvo 

A.   r u š í   Uznesenie MsZ č. 112/2010 zo dňa 14. 12. 2010  
B.   s c h v a ľ u j e  
       priamy  odpredaj   pozemku  

- parcela E KN č. 1639/1 o výmere 9 m2, zastavané plochy, vedený na LV č. 3076 

- diel 9 vo výmere 2 m2, zastavané plochy, vytvorený GOP č. 36035521-79/2010 
z pôvodnej CKN parcely č. 3988/1, vedenej na LV č. 1 

- diel 10 vo výmere 8 m2, zastavané plochy, vytvorený GOP č. 36035521-79/2010 
z pôvodnej CKN parcely č. 3988/1, vedenej na LV č. 1 

 
- diel 11/ o výmere 1 m2, zastavané plochy, vytvorený GOP č. 36035521-79/2010  

z pôvodnej C KN parcely č. 3988/3, vedenej na LV č. 1 

v  súlade s § 9a, odst.8,  písm. b)  zákona 138/1991 Zb., v  znení neskorších zmien a doplnkov  
v prospech Tomáša Rückschlossa, trvale bytom v Banskej Štiavnici,  Ul. Dr. Imricha Tótha č. 
1551/7,  za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 72/2010 zo dňa 25.9.2010, vo 
výške   406  €/ t.j.              20,30 €/m2.  

Tomáš Rückschloss je vlastníkom nehnuteľnosti  - stavby č. súp. 846  na parcele C KN č. 
3996 vedenej na LV č. 5971. 

Pozemok parcela E KN č. 1639/1  o výmere 9 m2, zastavané plochy je  vedený 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. Pozemky parcela C 
KN č. 3988/1 o výmere 691 m2, zastavané plochy a parcela C KN č. 3988/3 o výmere 65 m2, 
zastavané plochy sú vedené  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 



406 € uhradí aj všetky náklady   spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady za  návrh na 
vklad vlastníckeho práva do KN vo výške  66 €  a  náklady za vypracovanie znaleckého 
posudku vo výške  50 €, úhrnom  vo výške 522 €/ 15726 ,- Sk. 

 
 
b) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica (lokalita Drieňová – 
extravilán) 
 

Uznesenie č. 30/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  r u š í    Uznesenie MsZ č. 113/2010 zo dňa 14.12.2010 
 

B.  s c h v a ľ u j e    
 

1/ Zámer   na prevod majetku   
 
Pozemku C KN parcela č. 7676/5 o výmere 324 m2, záhrada a pozemok parcela C KN č. 7665/6 
o výmere 281 m2, zastavaná plocha, vytvorených  GOP č. 34544011-11/2011  zo dňa 23.2.2011, 
odčlenením z E KN parcely č. 2108/3 o  výmere 2820 m2,trvalý trávny porast, vedenej na LV č. 
3076.  
      
      2/  spôsob prevodu majetku  pozemku parcela  C KN  č. 7676/5 o výmere 324 m2, záhrada 
a pozemku parcela C KN č. 7665/6 o výmere 281 m2, zastavaná plocha,  zámenou vo verejnom 
záujme , ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  s odkazom na ustanovenia zákonom NR SR č. 
66/2009 Z. z. , o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 
ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
    Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom  pozemku  parcela C KN parcely č. 7676/5 o výmere 324 m2, 
záhrada a pozemku parcela C KN č. 7665/6 o výmere 281 m2, zastavaná plocha, vytvorených GOP č.  
34544011-11/2011  , vedených v KN Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 3076,  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica .  
 
    Margita Krajčová, rod. Melicherčíková je spoluvlastníčkou  podielu 3/8  ( pod B3 ) a 1/8 ( pod B4),    
k nehnuteľnosti vedenej v KN  Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská 
Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  na LV č.  224,   
ako pozemok parcela E KN č. 2136/5 o výmere 1211 m2, zastavané plochy. Spoluvlastníckemu 
podielu prislúcha výmera 605,5 m2 pozemku. 

     Do vlastníctva Margity Krajčovej, rod. Melicherčíkovej, trvale bytom v Banskej Štiavnici, ul. 
Drieňová č. 4 sa prevedú  pozemky vo vlastníctve  mesta - parcela C KN parcely č. 7676/5 o výmere 
324 m2, záhrada a  parcela C KN č. 7665/6 o výmere 281 m2, zastavaná plocha.  
 
     Do vlastníctva mesta sa prevedie spoluvlastnícky podiel Margity Krajčovej , rod. Melicherčíkovej 
k nehnuteľnosti vedenej v KN  Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská 
Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  na LV č.  224,   
ako pozemok parcela E KN č. 2136/5 o výmere 1211 m2, zastavané plochy v  podiele 3/8  ( pod B3 ) 
a 1/8 ( pod B4).  

 

Pozemky   identifikované GOP č. 34544011-11/2011  ako parcela C KN č. 7676/5 a 7676/6 spolu vo 
výmere 605 m2 , vytvorené odčlenením z E KN parcely č. 2108/3 o  výmere 2820 m2,trvalý trávny 



porast, vedenej na LV č. 3076, sa nachádzajú v extraviláne obce Banská Štiavnica  v lokalite 
Drieňová .  
    

  Prevod nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov schválilo MsZ  3/5 väčšinou prítomných poslancov.     

      c) Nakladanie s majetkom Mesta Banská Štiavnica – nebytový priestor Mládežnícka  
 

Uznesenie č. 31/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. u k l a d á  
     Mestskému úradu  
     prehodnotiť a pripraviť nový materiál v zmysle diskusie a predložiť ho na najbližšie    
     rokovanie MsR a MsZ.   

(žiadateľka ponúka za prevod objektu do svojho vlastníctva cenu 5 ročného nájmu + cenu 
znaleckého posudku, s podmienkou súhlasu ostatných spoluvlastníkov)   
 
d) Návrh na zriadenie vecného bremena – žiadosť spoločnosti HGM, s. r. o. B. 
Štiavnica  
 

Uznesenie č. 32/2011 
 

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

zriadenie vecného bremena   
spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase, 
cez pozemok parcela  C KN 5749/6 o výmere 56 m2, zastavaná plocha a pozemok C KN 
parcela č. 3923/2 o výmere 227 m2, zastavaná plocha v rozsahu vymedzenom  GOP č. 
36035521-132/2009, v prospech oprávneného z vecného bremena  - spoločnosti HGM, 
s.r.o., so sídlom na Ul. Kammerhofská č. 5, 969 01 Banská Štiavnica, zapísaného 
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici vo vložke č. 613/S, oddiel : Sro, 
vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 2899 a to pozemku parcela C KN č. 3924 
o výmere 1054 m2, zastavaná plocha a stavby č. súp. 180.  
 
Nehnuteľnosti sú v KN Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská 
Štiavnica vedené na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica. 
 
e) Dodatok č. 2 k NZ medzi Mestom B. Štiavnica a spoločnosťou Salamandra Resort, 
a. s.  
 

Uznesenie č. 33/2011 
 

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

 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa  24.6.2008   
 

uzatvorenej  medzi Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou Salamandra Resort, a.s. so 
sídlom v Bratislave, Haburská 49/A, zastúpenej  Štefanom Stankom, predsedom 



predstavenstva a Jakubom Millerom, podpredsedom predstavenstva,  IČO: 43 892 418,  
zapísanej  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. 4373/B :  
 
Dodatkom č. 2 sa mení v plnom rozsahu  Čl.1/ Predmet nájmu Nájomnej zmluvy uzatvorenej 
dňa 24.6.2008 a jej  Dodatku č. 1/ schváleného uznesením MsZ č. 24/2009 . 
 
Výmera pozemkov v nájme sa Dodatkom č. 2 znižuje na 151 562 m2.  
 
B. ž i a d a 
     primátorku mesta, aby Dodatok č. 2 bol podpísaný až po zaplatení dlžnej sumy,  
     vyplývajúcej z platnej nájomnej  zmluvy.   
   

  
f) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica  (lokalita Ul. Václavekovej,    
    RNDr. J. Jánoš) 
 

Uznesenie č. 34/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.    s c h v a ľ u j e     
      1/ Zámer   na prevod majetku   
 
pozemku C KN parcela č. 5819/3 o výmere 11 m2, zastavaná plocha , vytvoreného GOP č.  36035521-
76/2010 zo dňa 26.5.2010, odčlenením z E KN parcely č. 6409/17 o  výmere 2498 m2,ostatné 
plochy, vedenej na LV č. 3076.      
 
      2/  spôsob prevodu majetku  pozemku parcela  C KN  č. 5819/3 o výmere 11 m2, zastavaná 
plocha,  zámenou vo verejnom záujme , ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  s odkazom na 
ustanovenia zákonom NR SR č. 66/2009 Z. z. , o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
    Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom  pozemku  parcela C KN parcely č. 5819/3 o výmere 11 m2, 
zastavaná plocha , vytvoreného GOP č.  36035521-76/2010 zo dňa 26.5.2010, odčlenením z E KN 
parcely č. 6409/17 o  výmere 2498 m2,ostatné plochy, vedenej v KN Katastrálneho úradu 
v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076,  pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica .  
      
    RNDr. Jozef Jánoš je vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku  parcela C KN  č. 2938/3 o výmere 11 
m2, záhrada , vytvoreného GOP č.  36035521-76/2010 zo dňa 26.5.2010, odčlenením z E KN parcely 
č. 790/1 o  výmere 368 m2, záhrada, vedenej v KN Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 4724,  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. 
Banská Štiavnica .  
 
     Do vlastníctva RNDr. Jozefa Jánoša , rod.  Jánoš, trvale bytom v Bratislave, Rozvodná 7 sa  
prevedie  pozemok  vo vlastníctve  mesta - parcela C KN parcely č. 5819/3 o výmere  11 m2, 
zastavaná plocha, vytvoreného GOP č.  36035521-76/2010 zo dňa 26.5.2010, odčlenením z E KN 
parcely č. 6409/17 o  výmere 2498 m2,ostatné plochy, vedenej v KN Katastrálneho úradu 
v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076,  pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica .  
 



     Do vlastníctva mesta sa prevedie  pozemok parcela C KN č. 2938/3 o výmere 11 m2, záhrada,  

vytvoreného GOP č.  36035521-76/2010 zo dňa 26.5.2010, odčlenením z E KN parcely č. 790/1 o  
výmere 368 m2, záhrada, vedenej v KN Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 4724,  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská 
Štiavnica .  
Žiadateľ spolu s nákladmi na vypracovanie GOP uhradí aj správny poplatok k návrhu na 
vklad  do KN vo výške 66 €.   

     Prevod nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov schválilo MsZ  3/5 väčšinou prítomných poslancov.     

       

g) Informatívna správa o priebehu likvidácie Priemyselného podniku mesta Banská   
    Štiavnica, š. p. „v likvidácii“   
 

Uznesenie č. 35/2011 
Mestské zastupiteľstvo 
A.   b e r i e   n a  v e d o m i e    

výmaz likvidátora Priemyselného podniku mesta Banská Štiavnica, š. p. „v likvidácii“ 
Ing. Jozefa Herčka, Učiteľská 1, Banská Štiavnica dňom 1. 4. 2011 

 
B.    s c h v a ľ u j e  

1. nového likvidátora Priemyselného podniku mesta Banská Štiavnica, š. p. „v likvidácii“   
    od 1. 4. 2011, a to Ing. Jozefa Ivaniča, nar. 16. 3.  1951, bytom Štiavnické Bane 278 
2. zmenu sídla tak, že sa vymaže zapísané sídlo Priemyselného podniku mesta Banská   
    Štiavnica, š. p. „v likvidácii“ z ČSA 2, Banská Štiavnica a zapíše sa obchodného   
    registra sídlo Dolná 2, Banská Štiavnica  
 

C.    u k l a d á 
       Mestskému úradu, oddeleniu právnemu a správy majetku zabezpečiť, aby zo strany    
       likvidátora PP, š. p. Banská Štiavnica v likvidácii, bola predložená správa o likvidácii  
       a vykonanom účtovníctve za roky 2007, 2008, 2009, 2010 a k 30. 6. 2011. Za uvedený  
       rozsah prác za obdobie od roku 2007 do 30. 6. 2011 bude vyplatená odmena vo výške  
       500 €.  

 
15.   Rôzne    
a) Návrh na voľbu členov  Dozornej rady Mestských lesov Banská Štiavnica, s. r. o. 

 
Uznesenie č. 36/2011 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  o d v o l á v a  
         1. doterajších členov Valného zhromaždenia Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.  
           Ľubomíra Baráka, poslanca MsZ,  Petra Ivašku, poslanca MsZ,  Ing. Jána Mojičku,  
           poslanca MsZ,   Ing. Ondreja Michnu, poslanca MsZ  Ing. Slavomíra Paloviča,   
           poslanca MsZ, Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ,  Mgr. Pavla Balžanku  a Otíliu   
           Pinterovú -  združenie zamestnancov Mestské lesy Banská Štiavnica,  spol. s r. o. 
 
         2. doterajších členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol.  
             s r. o.: 
            Ing. Mariána Zimmermanna, poslanca MsZ,  Ing. arch. Petra Mravca, poslanca MsZ,   



            Ing. Miriam Blaškovičovú, poslankyňu MsZ,  Ing. Evu Demianovú za zamestnancov  
            Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r. o. a Ing. Romana Leontovyča, PhD.   
 

      B. s c h v a ľ u j e 

          za členov Dozornej rady Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.  
          Ing. Mariána Zimmermanna, poslanca MsZ, Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ,  
          Ing. Slavomíra Paloviča, poslanca MsZ, Ing. Evu Demianovú za zamestnancov  
          Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r. o. a Ing. Romana Leontovyča, PhD. 
 
 
       b) Návrh na voľbu členov Dozornej rady Bytovej správy s. r. o., Banská Štiavnica 

 
Uznesenie č. 37/2011 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. o d v o l á v a  
     1. doterajších členov Valného zhromaždenia Bytovej správy  s. r. o.  
         PaedDr. Milana Klauza, poslanca MsZ,  PhDr. Petra Šemodu, poslanca MsZ, Ivana    
         Beňu,   poslanca MsZ, Helenu Koťovú, poslankyňu MsZ, Ing. Juraja Čabáka, poslanca   
         MsZ, Ing.  arch. Petra Mravca, poslanca MsZ a Mgr. Pavla Balžanku 
     
     2. doterajších členov Dozornej rady Bytovej správy s. r. o. 
         MVDr. Stanislava Ďurkana, poslanca MsZ, Ing. Ondreja Michnu, poslanca MsZ a     
         Júliusa Koleka 
 
B. s c h v a ľ u j e    
     za členov Dozornej rady Bytovej správy s. r. o. 
     Helenu Koťovú, poslankyňu MsZ, JUDr. Gejzu Volfa, poslanca MsZ,  
     Ing. Juraja Čabáka, poslanca MsZ 
 
 
16.   Interpelácie a dopyty  
 
17.   Záver 
 


