
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 8. novembra 2011 

 

 

1. Otvorenie 

 

Uznesenie č. 117/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s dátumom 8. 

november 2011 nasledovne:    

vypustiť z programu rokovania bod  Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica – Prevádzkový poriadok 

pohrebísk.   

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

Uznesenie č. 118/2011 

 

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 6. októbra 2011.   

 

3. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2011/2012  

 

Uznesenie č. 119/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. B e r i e     n a   v e d o m i e  

správu o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2011/2012, predloţenú Bytovou správou s. r. o. 

Banská Štiavnica.    

 

4. Návrh na úpravu č. 2 rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre rok 2011  

 

Uznesenie č. 120/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e  

A.   1. zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre rok 2011 pre Základnú umeleckú   

           školu,  Nám. sv. Trojice  č. 4, Banská Štiavnica   o 2 000 €,   

       2. zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre rok 2011 pre Centrum voľného času,    

           Ul. L. Svobodu č. 40, Banská Štiavnica o 3 000 € 

 

B. úpravu č. 2 rozpočtu  Mesta Banská Štiavnica pre rok 2011 nasledovne: 

 

1. Beţný rozpočet 

- príjmy              5 134 301 € 

- výdavky              3 282 779 € 

 

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              1 069 152 € 

- výdavky              2 972 407 € 

 



3. Školy a školské zariadenia 

- príjmy        71 107 € 

- výdavky              1 837 389 € 

  

4. Finančné operácie 

- príjmy               1 959 470 € 

- výdavky         83 480 € 

 

5. Rozpočet celkom 

- príjmy               8 234 030 € 

- výdavky               8 176 055 € 

 

C. poskytnutie dotácie pre činnosť FK Sitno po splnení podmienky doplnenia člena mestskej 

samosprávy do výboru FK Sitno, termín do najbliţšieho zasadnutia MsZ 

 

D. zvýšenie poloţky č. 642 Dotácia na činnosť STKM o 3000 €, 

zníţenie poloţky č. 642 Dotácia na činnosť FK z 19 105 € na 16 105 €.    

 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku MsZ mesta Banská Štiavnica   

 

Uznesenie č. 121/2011 

  

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

     Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica.  

 

6. Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 4 ÚPD mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 122/2011 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

A.  U k l a d á   

      Mestskému úradu 

1.  začať obstarávať Zmeny a doplnky  č. 4  ÚPN mesta Banská Štiavnica,  

2. predloţiť na rokovanie MsZ v mesiaci december 2011 zadávacie podmienky pre verejné 

obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Banská Štiavnica v roku 2012. 

      

7. Informatívna správa o pokračovaní obstarávania ÚPN zóny Počúvadlianske Jazero  

 

Uznesenie č. 123/2011 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

A.  B e r i e   n a   v e d o m i e     

      predloţenú informatívnu správu o  pokračovaní obstarávania ÚPN zóny Počúvadlianske 

      Jazero, 

 

B. U k l a d á  

Mestskému úradu predloţiť na rokovanie MsZ v januári 2012 vyhodnotenie opätovného 

prerokovania uplatnených pripomienok.    

 

 

 

 

 



8. Návrh na doplnenie vojnových hrobov do pamiatkovo chránených hrobov a pamätihodností 

mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 124/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.   U k l a d á  

       Mestskému úradu pripraviť návrh na doplnenie do zoznamu vojnových hrobov   

       a pamiatkovo chránených hrobov v súlade so zákonom NR SR č. 130/2005  a VZN Mesta  

       Banská Štiavnica č. 3/2005.  

 

9. Návrh na zaradenie trojhrobu (Karol Zachar) do pamiatkovo chránených hrobov 

a pamätihodností mesta Banská Štiavnica   

 

Uznesenie č. 125/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.   S c h v a ľ u j e  

zaradenie trojhrobu číslo 747 zomrelá Františka Uhrová, 748 zomrelá Mária 

Zacharová, 749 zomrelý Karol Zachar na pohrebisku Frauenberg do pamiatkovo 

chránených hrobov a pamätihodností mesta Banská Štiavnica. 

 

10. Návrh na zápis do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2010  

 

Uznesenie č. 126/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e   

      návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2010. 

 

 

11. Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2012 

 

Uznesenie č. 127/2011 

 

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   

     2012. 

 

12. Digitalizácia kina Akademik – informatívna správa  

 

Uznesenie č. 128/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  B e r i e     n a   v e do m i e   

       informatívnu správu o digitalizácii kina Akademik. 

 

B. U k l a d á 

      Mestskému úradu zapracovať poţiadavky na digitalizáciu kina Akademik do návrhu   

      rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2012 a vypracovať ţiadosť   

      o spolufinancovanie tejto aktivity zo strany Audiovizuálneho fondu. 

 

 

 



13. Majetkové veci mesta  

a) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Križovatka (Tália BS, s.r.o.)  

 

Uznesenie č. 129/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.    S c h v a ľ u j e      

           

 1/ zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Kriţovatka  

- pozemok C KN parcela č. 4151/2 o výmere 9 m
2
, zastavaná plocha 

Parcela C KN č. 4151/2 o výmere 9 m2, zastavaná plocha  bola vytvorená GOP č. 5/2011, odčlenením 

z pôvodnej E KN parcely č. 1784/10 vedenej  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. 

2/ spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to spôsobom  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  za cenu  určenú dohodou vo výške 270 €,   do výlučného vlastníctva  

spoločnosti TÁLIA BS, s.r.o., so sídlom Kriţovatka č. 5, 969 00 Banská Štiavnica, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica vo vloţke č. 12287/S, oddiel : Sro,  

zastúpenej Štefanom Mičurom – konateľom spoločnosti  

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v platnom znení : 

Spoločnosť TÁLIA BS, s.r.o. je vlastníkom nehnuteľností, vedených na LV č. 3595 ako pozemok 

parcela C KN č. 4152 o výmere 931 m2, zastavaná plocha a stavby č. súp. 912 – Dom „Tália“, 

postavenej na tomto pozemku. Zvod daţďovej vody zo strechy budovy „Tálie“ má ústie priamo na 

pozemku parcela C KN č. 4151/2 o výmere 9 m2, zastavaná plocha, kde je umiestnená  zberná šachta s 

napojením na verejnú kanalizáciu. Vlastník objektu vykonáva čistenie a údrţbu  šachty na zber 

daţďovej vody ako aj údrţbu priľahlého pozemku. Šachta je umiestnená na  pozemku, ktorého hranica  

je v teréne oddelená od miestnej komunikácie obrubníkom . Účelové vyuţitie  šachty umiestnenej na 

pozemku parcela C KN č. 4151/2  je priamo naviazané na riadne vyuţívanie  objektu č. súp. 912 Dom 

„Tália“. Tento pozemok  tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti TÁLIA, 

s.r.o. a  vzhľadom na jeho umiestnenie a zaťaţenie nie je  vyuţiteľný na iný účel. 

Náklady spojené s prevodom  sú vzhľadom na  výmeru pozemku, ktorá je len 9 m2  neúmerné. 

Z uvedeného dôvodu  navrhujeme odpredaj realizovať  za cenu stanovenú dohodou vo výške  30 €/m2, 

t.j. 270 € .     

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  270 € uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 336 €. 

 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, schválených 

Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

B. P o v e r u j e    

Mestský úrad , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  zámer  predať svoj majetok -  

pozemok parcela C KN č. 4151/2 na  Ul. Kriţovatka v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v 

§9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predloţiť na rokovanie MsR a MsZ 

a zabezpečiť zverejnenie zámeru počas celej tejto doby, t. j. odo dňa zverejnenia aţ po schválenie 

v MsZ.   



b) Zámer na odpredaj pozemku na Ul. Pletiarska (Ing. Dušan Súlovec) 

 

Uznesenie č. 130/2011 

  

Mestské zastupiteľstvo 

A. N e s c h v a ľ u j e      

zámer  na  odpredaj  majetku   mesta  na Ul. Pletiarskej  v Banskej Štiavnici  

 - časť pozemku E KN parcela č. 2184/12  o výmere 2815 m2, ostatná plocha  

 

Nehnuteľnosť je  vedená 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. 

 

c) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. M. Kukučína (Ing. Jozef Kirschner s manž.) 

 

Uznesenie č. 131/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

 

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. M. Kukučína  v Banskej Štiavnici  

 - pozemok C KN parcela č. 2610/4  o výmere 83 m
2
, záhrada 

 - pozemok CKN parcela č. 2610/5 o výmere 15 m2, záhrada 

 

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. 

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to  

priamym predajom najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku  vo výške 850  €, stanovenú  podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 59/2011  zo dňa 22.9.2011. 

 

B. P o v e r u j e    

Mestský úrad , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť najmenej na 15 dní  zámer  predať svoj majetok -  pozemky parcela C KN č. 2610/4  a 

parcela C KN č. 2610/5  na  Ul. M. Kukučína   v Banskej Štiavnici  priamym odpredajom a zároveň 

určiť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do  28.11.2011. Po uplynutí 

stanovenej lehoty na zverejnenie a po vyhodnotení ponúk materiál predloţiť na rokovanie MsR a MsZ. 

 

C. V y m e n ú v a   komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zloţení:  

1. predsedajúci výberovej komisie:             Ing.arch. Peter Mravec 

2. člen komisie:               JUDr. Dušan Lukačko                                        

3. člen komisie:               JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                                      Renáta Baráková 

Náhradník :                                                    Ing. Ivana Nikolajová        

       

d) Zámer na odpredaj pozemku na Ul. Hájik (Štefan Roch)  

 

Uznesenie č. 132/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. N e s c h v a ľ u j e      

 zámer  na  odpredaj  majetku   mesta  na Ul. Hájik v lokalite Pod Kalváriou  v Banskej Štiavnici  

 - časť pozemku E KN parcela č. 2346/44 za účelom výstavby 

 



Nehnuteľnosť je  vedená 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. 

 

e) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. F. Urbánka (Ján Kružlic s manž.) 

 

Uznesenie č. 133/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U k l a d á 

Mestskému úradu  

doriešiť so ţiadateľom nové skutočnosti súvisiace s usporiadaním a prevodom nehnuteľnosti.  

       

f) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. F. Urbánka (Helena Parilová) 

 

Uznesenie č. 134/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U k l a d á 

Mestskému úradu  

doriešiť so ţiadateľom nové skutočnosti súvisiace s usporiadaním a prevodom nehnuteľnosti.  

       

g) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Klinger (Michal Urblík) 

 

Uznesenie č. 135/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

 

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Klinger v Banskej Štiavnici  

 - pozemok C KN parcela č. 2502 o výmere 188 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

 

Nehnuteľnosť je  vedená 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. 

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to  

priamym predajom najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku  vo výške 1400 €, stanovenú  podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 60/2011  zo dňa 24.9.2011. 

 

B. P o v e r u j e    

Mestský úrad , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť najmenej na 15 dní  zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela C KN č. 2502 na Ul. 

Klinger v Banskej Štiavnici  priamym odpredajom a zároveň určiť lehotu na doručenie cenových 

ponúk záujemcov v termíne do  28.11.2011. Po uplynutí stanovenej lehoty na zverejnenie a po 

vyhodnotení ponúk materiál predloţiť na rokovanie MsR a MsZ. 

 

C. V y m e n ú v a   komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zloţení:  

1. predsedajúci výberovej komisie:             Ing.arch. Peter Mravec 

2. člen komisie:               JUDr. Dušan Lukačko                                        

3. člen komisie:               JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                                      Renáta Baráková 

 

Náhradník :                                                    Ing. Ivana Nikolajová              

 

 



h) Zámer usporiadania vlastníctva k pozemkom v lokalite Križovatka – mestský park  

 

Uznesenie č. 136/2011 

Mestské zastupiteľstvo 

A.    S c h v a ľ u j e      

        1/ zámer  na  usporiadanie vlastníctva k pozemku parcela C KN č. 4142/8 o výmere 1679 m2, 

zastavaná  plocha a nádvorie,  ktorý je súčasťou verejnej zelene - mestského parku na Ul. Kriţovatka  

v Banskej Štiavnici 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská 

Štiavnica  na LV č. 5632 ako pozemok parcela C KN č. 4142/8 o výmere 1679  m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, pod B1/ pre  Ing. Vladislav Lupienski s manţ., bytom Rovná 521, Vrané nad Vltavou, ČR. 

       2/ spôsob prevodu  majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to zámenou  vo 

verejnom záujme z dôvodu zachovania mestského parku spôsobom   uvedeným v § 9a odst. 8, písm e) 

zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení  ako prípad hodný osobitného zreteľa  za časť 

pozemku na Ul. Podjavorinskej  v Banskej Štiavnici, vedeného Katastrálnym úradom v Banskej 

Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica  na LV č. 1  ako pozemok parcela C  KN č. 4647  o výmere 

6941  m2, trvalý trávny porast, pod B1/ v celosti pre  Mesto Banská Štiavnica. 

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm.e) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v platnom znení : 

Ing. Vladislav Lupienski s manţ. sú vlastníkmi pozemku na Ul. Kriţovatka v Banskej Štiavnici, ktoré 

sú súčasťou verejnej zelene – mestský park, ktorý je podľa schváleného ÚP mesta vhodný na 

zastavanie  objektmi občianskej vybavenosti. Na verejnom prerokovaní urbanistickej zastavovacej 

štúdie pre lokalitu Kriţovatka bola obyvateľmi nášho mesta vznesená poţiadavka na zachovanie 

verejnej zelene – mestského parku na pozemku parcela C KN č. 4142/8. Z dôvodu verejného záujmu 

zachovania funkčnosti mestského parku bola na základe dohody s vlastníkmi pozemku a Mestom 

Banská Štiavnica dohodnutá zámena pozemkov. Mesto Banská Štiavnica zámenou nadobudne do 

vlastníctva pozemok parcela C KN č. 4142/8 o výmere 1679 m2, zastavaná plocha, ktorý je súčasťou 

mestského parku. Manţelia Lupienski nadobudnú do vlastníctva  primeranú časť pozemku parcela 

C KN č. 4647 o celkovej výmere 6941 m2, trvalý trávny porast na Ul. Podjavorinskej, ktorý v rámci 

ÚP mesta vhodný na IBV.  

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, schválených 

Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

 

B. P o v e r u j e    

Mestský úrad , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

B 1/ zadať vypracovanie GOP na oddelenie časti pozemku parcela C KN č. 4647 na Ul. 

Podjavorinskej, 

B 2/ zadať vypracovanie Znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty zamieňaných 

nehnuteľností 

B 3/   zverejniť najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  zámer  predať svoj majetok -  

časť pozemku  parcela C KN č. 4647 na  Ul. Kriţovatka v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v 

§9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predloţiť na rokovanie MsR a MsZ 

a zabezpečiť zverejnenie zámeru počas celej tejto doby t. j. odo dňa zverejnenia aţ po schválenie 

v MsZ.   

 

 

 

 



i) Prevod nehnuteľnosti na Ul. A. Sládkoviča (Ing. Laktiš, Ing. Pavol) 

 

Uznesenie č. 137/2011 

Mestské zastupiteľstvo 

A.   S c h v a ľ u j e      

           

 1/ zámer odpredaja  majetku  na Ul. A. Sládkoviča 

- pozemok C KN parcela č. 2809 vo výmere 2 118 m
2
, záhrady 

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. 

2/ spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to spôsobom  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa do vlastníctva  Ing. Štefana Laktiša, nar. 23. 6. 1958, bytom Mojmírova 5, 

953 01 Zlaté Moravce v podiele ½ a Ing. Jozefa Pavla, nar. 1. 5. 1958, bytom Ţelezničiarska 14, 953 

01  Zlaté Moravce v podiele ½.  

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v platnom znení: 

     V roku 2006 bola s Ing. Štefanom Laktišom, Zlaté Moravce a Ing. Jozefom Pavlom, Zlaté Moravce 

uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na budúci prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 

2809 vo výmere 2 118m2,  záhrady. Zmluva o budúcej zmluve bola uzatvorená pri prevode pozemkov 

parc. č. CKN 2807 a CKN  2808 do vlastníctva ţiadateľov. Uvedené pozemky tvoria zastavanú plochu 

a okolie objektu súp. č. 56 na Ul. A. Sládkoviča č. 5, ktorého sú vlastníkmi a ktorý tento rok 

zrekonštruovali. 

 

     Podmienkou prevodu pozemku parc. č. CKN 2809 do vlastníctva ţiadateľov bolo predloţenie 

kolaudačného rozhodnutia k rekonštrukcii uvedeného objektu.  

 

     Ing. Laktiš a Ing. Pavol niekoľkokrát poţiadali o predĺţenie lehoty na predloţenie kolaudačného 

rozhodnutia. Naposledy ţiadosťou zo dňa 13. 5. 2011. Ich ţiadosť bola predloţená na rokovanie MsZ 

v Banskej Štiavnici, ktoré uznesením č. 56/2011 súhlasilo s predĺţením lehoty do 30. 9. 2011. 

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie č. 2937/2011/Výst. s vyznačeným dátumom právoplatnosti 28. 9. 

2011 doručili ţiadatelia na MsÚ v stanovenej lehote.  Kúpna cena za pozemok bola ţiadateľmi 

uhradená v roku 2009.  

     Kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to návrh na vklad 

vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, schválených 

Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

B.  P o v e r u j e    

Mestský úrad, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  zámer  predať svoj majetok -  

pozemok parcela C KN č. 2809 na  Ul. A. Sládkoviča v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v 

§9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

j) Uznanie vlastníctva nehnuteľnosti – Ľubomír Peťko  

 

Uznesenie č. 138/2011 

Mestské zastupiteľstvo 

A.    S c h v a ľ u j e      

uznanie vlastníctva pozemku parc. č. CKN 7042/2 vo výmere 425 m2, záhrady, vytvoreného 

GOP č. 54/2010 zo dňa 7. 10. 2010 odčlenením z pozemku parc. č. CKN 7042/1 v prospech 

Ľubomíra Peťka, nar. 16. 9. 1950, bytom Bratská 1, Banská Štiavnica. 



k) Prevod vlastníctva nehnuteľnosti na Ul. Š. Moyzesa (S. Burian s manželkou) 

 

Uznesenie č. 139/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. B e r i e     n a    v e d o m i e  

plnenie  uznesenia MsZ č. 108/2011 zo dňa 6. októbra 2011, ktorým  bol na základe ţiadosti 

Silvestra Buriana s manţ. schválený zámer na priamy odpredaj nehnuteľností  na Ul. Š. Moyzesa. 

V súlade s cit. uznesením bol zámer č. 01/2011 na prevod nehnuteľností formou priameho 

odpredaja   zverejnený v termíne od 7. októbra – 21. októbra 2011 obvyklým spôsobom.  

V stanovenom termíne neboli  doručené ţiadne námietky ani iné cenové ponuky. 

 

B.  S c h v a ľ u j e      

       priamy odpredaj nehnuteľností  vedených 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,  a to  pozemku parcela C KN č. 777  o výmere 314 m
2
, orná pôda a  pozemok 

parcela C KN č. 5682/9 o výmere 109 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, v prospech kupujúcich  

Silvestra Buriana s manţ. Stanislavou rod. Výbochovou, obaja trvale bytom v  Banskej Štiavnici, 

Ul. Š. Moyzesa č. 17,  ktorí nie sú osobou podľa ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 3340 €, stanovenú  podľa osobitného 

predpisu Znaleckým posudkom č. 34/2011  zo dňa 8.6. 2011. 

 

       Kupujúci spolu s kúpnou cenou 3340 € uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie 

znaleckého posudku vo výške 50 €. 

 

l) Prevod vlastníctva nehnuteľnosti na Ul. Na Zigmund šachtu (R. Rückschloss) 

 

Uznesenie č. 140/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. B e r i e    n a   v e d o m i e  

plnenie  uznesenia MsZ č. 110/2011 zo dňa 6. októbra 2011, ktorým  bol na základe ţiadosti 

Romana Rückschlossa – Zámočníctvo Rückschloss, schválený zámer na priamy odpredaj 

nehnuteľností  v lokalite Zigmund šachta.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer č. 03/2011 na prevod nehnuteľností formou priameho 

odpredaja   zverejnený v termíne od 7. októbra – 21. októbra 2011 obvyklým spôsobom  

V stanovenom termíne neboli podané ţiadne námietky ani iné cenové ponuky. 

 

B.  S c h v a ľ u j e      

       priamy odpredaj nehnuteľnosti vedenej 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 a to  pozemku parcela C KN č. 2180/39  o výmere 298 m
2
, zastavaná plocha, 

vedeného 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  v prospech 

kupujúceho  Romana Rückschlossa – Zámočníctvo Rückschloss, Na Zigmund šachtu 13, 969 01 

Banská Štiavnica, IČO 30462185, ktorý nie je osobou podľa ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 2160 €, stanovenú  podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 51/2011  zo dňa 17.8.2011. 

 

      Kupujúci spolu s kúpnou cenou 2160 € uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie 

znaleckého posudku vo výške 50 €. 

 

 



m) Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero (M.   

Dobšovič)  

 

Uznesenie č. 141/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  B e r i e     n a    v e d o m i e   

plnenie  uznesenia MsZ č. 109/2011 zo dňa 6. októbra 2011, ktorým  bol na základe ţiadosti 

Mareka Dobšoviča schválený zámer na priamy odpredaj nehnuteľností  v rekreačnej oblasti 

Počúvadlianske jazero. 

V súlade s cit. uznesením bol zámer č. 02/2011 na prevod nehnuteľností formou priameho 

odpredaja   zverejnený v termíne od 7. októbra – 21. októbra 2011 obvyklým spôsobom  

V stanovenom termíne neboli doručené ţiadne námietky ani iné cenové ponuky. 

 

B.  S c h v a ľ u j e      

  priamy odpredaj  nehnuteľnosti  vedenej 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 a to pozemku parcela C KN č. 6463  o výmere 215 m
2
, ostatná plocha, 

v prospech kupujúceho  Mareka Dobšoviča, bytom na Ul. L. Exnára č. 23, 969 01 Banská 

Štiavnica,  ktorý nie je osobou podľa ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu všeobecnej hodnoty majetku vo výške 

1.850 €, stanovenú   Znaleckým   posudkom č. 35/2011 zo dňa 9.6.2011, vypracovaného Ing. 

Mičkom  podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení.    

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1850 € uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie 

znaleckého posudku vo výške 50 €. 

 

14. Rôzne    

a) Informatívna správa o riešení občanov mesta, ktorí sa ocitli v núdzi bez bytu a možnosti 

ubytovania 

 

Uznesenie č. 142/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. B e r i e    n a    v e d o m i e   

informatívnu správu o riešení občanov mesta, ktorí sa ocitli v núdzi bez bytu a moţnosti 

ubytovania  

B. S ú h l a s í 

      s riešením priestorov pre vyššie uvedený účel v bývalom dvojizbovom byte v objekte  

      plavárne.   

 

b) Informatívna správa o vyhodnotení letnej turistickej sezóny v IC Banská Štiavnica   

 

Uznesenie č. 143/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo   

A. B e r i e    n a   v e do m i e   

       informatívnu správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny v Informačnom centre    

       Banská Štiavnica.  

 

 

15. Interpelácie a dopyty 

16. Záver 

 


