
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 31. januára 2012 

 

 

1. Otvorenie 
 

Uznesenie č. 1/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s dátumom 

31. január 2012 nasledovne:   

1.  s    d o p l n e n í m    do programu rokovania  

do bodu rôzne: 

Návrh na vymenovanie zástupcu mestskej samosprávy do výboru FK Sitno  

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2011 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica  

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 2/2012 

 

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 15. decembra 2011.   

  

3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica – Prevádzkový poriadok pohrebísk 

 

Uznesenie č. 3/2012 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U z n i e s l o    s a     

      na návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012, ktorým   

      sa  vydáva  Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská Štiavnica s nasledovnými  

      pripomienkami:  

- v Čl. 4, za ods. 2 doplniť ods. 3 tohto znenia: 

Prevádzkovateľ pohrebiska vytvorí na požiadanie pozostalým, alebo obstarávateľovi 

pohrebu, podmienky na pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského 

plodu.    

- v Čl. 6, ods. 5 upraviť text tretieho riadku takto „...o pohrebníctve, primerane jej 

predĺžením na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.“  

B. U k l a d á 

Mestskému úradu vypracovať prevádzkový poriadok pohrebísk na Zvonovom vŕšku - 

Predný cintorín, Zadný cintorín, Brána pokoja a malý Evanjelický cintorín na Bankách, 

v termíne do 31. 3. 2012.  

    

4. Správa o zadávacích podmienkach pre obstaranie ZaD č. 4 ÚPN mesta B. 

Štiavnica 

 

Uznesenie č. 4/2012 



 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

      predloženú správu o zadávacích podmienkach pre obstarávanie - Zmeny a doplnky  č. 4 

ÚPN mesta Banská Štiavnica, s doplnením textu zadávacích podmienok pre obstaranie:  

vsunúť druhú odrážku  v znení:  

- zosúladiť ÚPD s podmienkami ochrany a užívania územia podľa zásad schváleného 

dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva  

      doplniť: 

- aktualizovať PHSER a zaradiť ním určené rozvojové plochy do návrhu 

 

5. Vyhodnotenie pripomienok občanov ku konceptu ÚPN zóny Banská Štiavnica - 

Počúvadlianske Jazero 

 

Uznesenie č. 5/2012 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

      vyhodnotenie pripomienok občanov v zmysle Uznesenia MsZ č. 123/2011 zo dňa 

8.11.2011 o  pokračovaní obstarávania ÚPN zóny Počúvadlianske Jazero a o výsledku 

opätovného prerokovania ÚPN zóny Počúvadlianske Jazero – Koncept. 

 

6. Informatívna správa o spolupráci so zahraničím na rok 2012  

 

Uznesenie č. 6/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Informatívnu správu o spolupráci so zahraničím na rok 2012. 

 

7. Návrh na vymenovanie za člena Komisie pre pamätihodnosti mesta B. Štiavnica  

 

Uznesenie č. 7/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. V y m e n ú v a   

     Ing. Jaromíra Piliara, zástupcu prednostky MsÚ,  vedúceho odd. organizačného, vnútornej   

     správy a sociálnych vecí, MsÚ Banská Štiavnica za člena Komisie pre pamätihodnosti   

     mesta Banská Štiavnica.  

 

8. Majetkové veci mesta  

a) Zámer na prevod bytov na Ul. Dr. Straku 7, 9, 11, 13, 15 v B. Štiavnici – zmluvy 

na 15 rokov 

 

Uznesenie č. 8/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A.    S c h v a ľ u j e      

         

 1/ zámer  na  odpredaj  majetku: 



     a) bytov  v bytovom dome súp. č. 1536 na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13  v Banskej Štiavnici, 

a to: 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 7 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 7 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 7 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/34320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je  bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode č. 7  na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 6 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 



pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 6 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 6 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 



pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320. 

 

     Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 

Štiavnica na LV č. 3608 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

    b) bytov  v bytovom dome súp. č. 1537 na Ul. MUDr. Jána Straku 15 v Banskej Štiavnici, a to: 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5171/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 5171/49440, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5171/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 5171/49440, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5171/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 5171/49440. 

 

     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. 

 

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

prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu  určenú dohodou vo výške 0,03 € do vlastníctva:    

a) byty  v bytovom dome súp. č. 1536 na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13, 15 v Banskej Štiavnici,   

a to: 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 7 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 



je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM MVDr. Viery Beňovskej 

s manželom Ing. Mariánom Beňovským,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 7, Banská 

Štiavnica, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 7 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/34320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je  bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Ing. Miroslava Belovického 

s manželkou Ing. Monikou Belovickou,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 7, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode č. 7  na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do výlučného vlastníctva Ing. arch. 

Zuzany Klasovej, bytom Kráľovohoľská 21, Banská Bystrica, 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Ing. Milana Kašiara s manželkou 

Ing. Slavomírou Kašiarovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 9 , Banská Štiavnica, 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Ing. Petra Ďurdáka s manželkou 

Monikou Ďurdákovou,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 9, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM MUDr. Martina Berlanského,  

s manželkou MUDr. Dianou Berlanskou,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 9, Banská 

Štiavnica, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Františka Prefertusa, 

s manželkou Andreou Prefertusovou, obaja  bytom MUDr. Jána Straku 9, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 6 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM PhDr. Olivera Lakoštíka, 

s manželkou Miroslavou Lakoštíkovou,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 9, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM JUDr. Gejzu Volfa, s manželkou 

Ľudmilou Volfovou,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 9, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 



pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do výlučného vlastníctva Gabriely 

Petrovej,  bytom MUDr. Jána Straku 9, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Ing. Jozefa Ziga s manželkou 

Oľgou Zigovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do výlučného vlastníctva Mareka Machálika,  

bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Ing. Petra Talaja s manželkou Mgr. 

Beátou Talajovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Ladislava Dobroviča s manželkou 

Ivetou Dobrovičou,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 6 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM RNDr. Pavla Bačíka s manželkou 

Mgr. Boženou Bačíkovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Mgr. Petra Husarčíka s manželkou 

Mgr. Zuzanou Husarčíkovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Radoslava Bukáta s manželkou 

Katarínou Bukátovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Ing. Miroslava Hrnčiara 

s manželkou Evou Hrnčiarovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 6 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 



bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Františka Staroščáka s manželkou 

Lenkou Staroščákovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Jána Halaja s manželkou Lýdiou 

Halajovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Romana Dobroviča s manželkou 

Natašou Dobrovičovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

 

b) byty v bytovom dome súp. č. 1537 na Ul. MUDr. Jána Straku 15 v Banskej Štiavnici, a to: 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440 do BSM Jána Szaba s manželkou Tatianou 

Szabovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 15, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5171/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 5171/49440 do výlučného vlastníctva Edity Holotovej, 

bytom MUDr. Jána Straku 15, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 4 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5171/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 5171/49440 do výlučného vlastníctva PhDr. Oľgy 

Moravčíkovej, bytom MUDr. Jána Straku 15, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440 do BSM Maroša Ivaniča, rod. Ivaniča, 

s manželkou Alžbetou Ivaničovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 15, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 7 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440 do výlučného vlastníctva Diany Cibulovej, 

bytom MUDr. Jána Straku 15, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5171/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 5171/49440 do BSM Mgr. Karola Palášthyho s manželkou 

Agnesou Palášthyovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 15. Banská Štiavnica. 

 



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

o majetku obcí v platnom znení : 

      V roku 1996 bolo uznesením MsZ č. 63/1996 schválené pridelenie bytov v novopostavených 

bytových domoch na ul. MUDr. Jána Straku7, 9, 11, 13, 15. S užívateľmi bytov bola uzatvorená 

zmluva o kúpe prenajatej veci, v ktorej sa zaviazali uhrádzať kúpnu cenu tak, že čiastku vo výške 

100 000,- Sk (3 319,39 €) uhradili ako prvú navýšenú splátku kúpnej ceny v lehote určenej v zmluve a 

zvyšok kúpnej ceny uhrádzali ako mesačné platby na účet Mesta Banskej Štiavnice po dobu 15 rokov. 

V zmluve o kúpe prenajatej veci bolo dohodnuté, že po ukončení zjednaného nájomného vzťahu sa s 

nájomcami uzatvorí kúpna zmluva na byt uvedený v časti A/1. a) a b) tohto uznesenia s tým, že kúpna 

cena za byt, ako i za podiel na pozemku a nebytových a spoločných priestoroch v bytovom dome bude 

vo výške 1,- Sk (0,03 €). 

     Bytové domy boli postavené s finančnom podporou Ministerstva výstavby a verejných prác SR s 

podmienkou, že Mesto Banská Štiavnica nesmie byty odpredať do vlastníctva fyzických osôb po dobu 

15 rokov od kolaudácie.  

     Z dôvodu, že uvedená lehota uplynula, byty je možné previesť do vlastníctva súčasných 

užívateľov. 

     Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností, a to návrh 

na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 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 Banskej Štiavnici, v súlade so zákonom SNR 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 -  byty v bytovom dome súp. č. 1536 postavenom na pozemku parc. č. CKN 

5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria a byty v bytovom dome súp. č. 1537 

postavenom na pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria na  Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13, 15 v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v §9a, odst. 8, písm. e)  

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

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

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

v MsZ.   

 

C. U k l a d á  

     Mestskému úradu v Banskej Štiavnici dodržať podmienku, že pred podpisom kúpnej zmluvy  

kupujúci uhradia kúpnu cenu  a vyrovnajú  všetky záväzky voči Mestu Banská Štiavnica a Bytovej 

správe, s. r. o.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 15, hlasovali 15                                                       za 15, proti 0, zdržali sa 0 

  

b) Zámer na prevod bytov na Ul. Dr. Straku 7, 9, 11, 13, 15 v B. Štiavnici – zmluvy 

na 20 rokov  

 

Uznesenie č. 9/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A/    S c h v a ľ u j e      



          

 1/ zámer  na  odpredaj  majetku: 

     a) bytov  v bytovom dome súp. č. 1536 na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13 v Banskej Štiavnici, 

a to: 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 7 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/34320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je  bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320, 

 

     Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 

Štiavnica na LV č. 3608 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

b) bytu  v bytovom dome súp. č. 1537 na Ul. MUDr. Jána Straku 15 v Banskej Štiavnici, a to: 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440, 

 
     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. 

 

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

prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu  určenú dohodou vo výške 0,03 € do vlastníctva:    



a) byty  v bytovom dome súp. č. 1536 na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13 v Banskej Štiavnici, a to: 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Ing. Vladimíra Kalnoviča 

s manželkou Monikou Kalnovičovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do výlučného vlastníctva Jarmily 

Simonidesovej, bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 13 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 13, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Juraja Labudu s manželkou 

Monikou Labudovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 8 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Jána Mikuša s manželkou Helenou 

Mikušovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 1 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Júliusa Kotlára s manželkou Jankou 

Kotlárovou,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 11 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 11, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/340320 do BSM Ing. Jozefa Ziga s manželkou 

Oľgou Zigovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 11, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 5 nachádzajúceho sa vo vchode 7 na 3. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/34320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je  bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Ing. Magdalény Sukopovej,  

bytom MUDr. Jána Straku 7, Banská Štiavnica s manželom Ing. Martinom Sukopom,  bytom 

Dona Sandtnera 13, Pezinok. 

b) byty v bytovom dome súp. č. 1537 na Ul. MUDr. Jána Straku 15 v Banskej Štiavnici, a to: 

- bytu č. 3 nachádzajúceho sa vo vchode 15 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1537 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 15, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 7189/49440 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je 

bytový dom postavený, vo veľkosti 7189/49440 do BSM Jána Salanciho, s manželkou 

Simonou Salanciovou, obaja bytom MUDr. Jána Straku 15, Banská Štiavnica. 

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

o majetku obcí v platnom znení : 



      V roku 1996 bolo uznesením MsZ č. 63/1996 schválené pridelenie bytov v novopostavených 

bytových domoch na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13, 15. S užívateľmi bytov bola uzatvorená 

zmluva o kúpe prenajatej veci, v ktorej sa zaviazali uhrádzať kúpnu cenu tak, že čiastku vo výške 

100 000,- Sk (3 319,39 €) uhradili ako prvú navýšenú splátku kúpnej ceny v lehote určenej v zmluve a 

zvyšok kúpnej ceny uhrádzali ako mesačné platby na účet Mesta Banskej Štiavnice po dobu 20 rokov. 

V zmluve o kúpe prenajatej veci bolo dohodnuté, že po ukončení zjednaného nájomného vzťahu sa s 

nájomcami uzatvorí kúpna zmluva na byt uvedený v časti A/1. a) a b) tohto uznesenia s tým, že kúpna 

cena za byt, ako i za podiel na pozemku a nebytových a spoločných priestoroch v bytovom dome bude 

vo výške 1,- Sk (0,03 €). 

Bytové domy boli postavené s finančnom podporou Ministerstva výstavby a verejných prác SR s 

podmienkou, že Mesto Banská Štiavnica nesmie byty odpredať do vlastníctva fyzických osôb po dobu 

15 rokov.  

     Z dôvodu, že uvedená blokačná lehota na odpredaj bytov už uplynula, v prípade záujmu ich 

užívateľov je možné prevod bytov uskutočniť skôr, ako bolo dohodnuté v uzatvorených zmluvách. 

Museli by byť splnené tieto podmienky: 

- užívatelia bytov doplatia (riadnym vyúčtovaním) finančnú čiastku tak, aby zaplatili celú 

kúpnu cenu za byt a zostatok kúpnej ceny 0,03 € bude upravený v kúpnej zmluve ako 

posledná platba za kúpu bytu, 

- budú mať uhradené všetky záväzky voči Mestu Banskej Štiavnici a Bytovej správe, s. r. o. 

pred podpisom kúpnej zmluvy. 

      Ten, kto neprejaví záujem o kúpu bytu skôr ako má zjednané v zmluve, teda uplynutím 20 rokov, 

zostáva bývať v byte za pôvodne zjednaných podmienok. 

     Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností, a to návrh 

na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

        Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR. č. 

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 SNR 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 -  byty v bytovom dome súp. č. 1536 postavenom na pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo 

výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria a byty v bytovom dome súp. č. 1537 postavenom na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria na  Ul. MUDr. Jána 

Straku 7, 9 ,11, 13, 15 v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v §9a, odst. 8, písm. e)  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  

 

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

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

v MsZ.   

 

C. U k l a d á 

Mestskému úradu v Banskej Štiavnici dodržať podmienku, že kupujúci uhradia kúpnu cenu 

a vyrovnajú  všetky záväzky voči Mestu Banská Štiavnica a Bytovej správe, s. r. o. pred podpisom 

kúpnej zmluvy. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 14, hlasovali 14                                                    za 14, proti 0, zdržali sa 0 
 

 



c) Zámer na prevod bytov na Ul. Dr. Straku 7 a 9 v B. Štiavnici – zmluvy na 15 

rokov, byty,  ktoré zmenili užívateľov  

 

Uznesenie č. 10/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A.    S c h v a ľ u j e      

 1/ zámer  na  odpredaj  majetku: 

- bytu č. 3 nachádzajúci sa vo vchode 7 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320.  

 

      Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 

Štiavnica na LV č. 3608 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

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

prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu  určenú dohodou vo výške 0,03 € do vlastníctva:    

- byt č. 3 nachádzajúci sa vo vchode 7 na 2. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Miriam Slávikovej s manželom 

Dušanom Slávikom, obaja bytom MUDr. Jána Straku 7, Banská Štiavnica, 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa vo vchode 9 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 1536 na Ul. 

MUDr. Jána Straku 9, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 6991/340320 a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 

je bytový dom postavený, vo veľkosti 6991/340320 do BSM Aleny Kirinovičovej s manželom 

Ľubomírom Kirinovičom,  obaja bytom MUDr. Jána Straku 9, Banská Štiavnica. 

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

o majetku obcí v platnom znení : 

      V roku 1996 bolo uznesením MsZ č. 63/1996 schválené pridelenie bytov v novopostavených 

bytových domoch na ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13, 15. S užívateľmi bytov bola uzatvorená 

zmluva o kúpe prenajatej veci, v ktorej sa zaviazali uhrádzať kúpnu cenu tak, že čiastku vo výške 

100 000,- Sk (3 319,39 €) uhradili ako prvú navýšenú splátku kúpnej ceny v lehote určenej v zmluve a 

zvyšok kúpnej ceny uhrádzali ako mesačné platby na účet Mesta Banskej Štiavnice po dobu 15 rokov. 

V zmluve o kúpe prenajatej veci bolo dohodnuté, že po ukončení zjednaného nájomného vzťahu sa s 

nájomcami uzatvorí kúpna zmluva na byt uvedený v časti A/1. a) a b) tohto uznesenia s tým, že kúpna 

cena za byt, ako i za podiel na pozemku a nebytových a spoločných priestoroch v bytovom dome bude 

vo výške 1,- Sk (0,03 €). 

     Bytové domy boli postavené s finančnom podporou Ministerstva výstavby a verejných prác SR s 

podmienkou, že Mesto Banská Štiavnica nesmie byty odpredať do vlastníctva fyzických osôb po dobu 

15 rokov.  



     Účastníci týchto zmlúv sa v dvoch prípadoch z rodinných dôvodov odsťahovali a voľné byty boli 

pridelené ďalším užívateľom, ktorí aj v súčasnom období aj so svojimi rodinami v týchto bytoch žijú. 

Ukončenie plynúcej doby 15 rokov je preto v týchto prípadoch iné. 

     Z dôvodu, že uvedená blokačná lehota na odpredaj bytov už uplynula, v prípade záujmu ich 

užívateľov je možné prevod bytov uskutočniť skôr, ako bolo dohodnuté v uzatvorených zmluvách. 

Museli by byť splnené tieto podmienky: 

- užívatelia bytov doplatia (riadnym vyúčtovaním) finančnú čiastku tak, aby zaplatili celú 

kúpnu cenu za byt a zostatok kúpnej ceny 0,03 € bude upravený v kúpnej zmluve ako 

posledná platba za kúpu bytu, 

- budú mať uhradené všetky záväzky voči Mestu Banskej Štiavnici a Bytovej správe, s. r. o. 

pred podpisom kúpnej zmluvy. 

      Ten, kto neprejaví záujem o kúpu bytu skôr ako má zjednané v zmluve, teda uplynutím 15 rokov 

od podpísania zmluvy, zostáva bývať v byte za pôvodne zjednaných podmienok. 

     Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností, a to návrh 

na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

        Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 

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 SNR 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 -  byty v bytovom dome súp. č. 1536 postavenom na pozemku parc. č. CKN 5333/7 vo 

výmere 1 141 m2, zastavané plochy a nádvoria a byty v bytovom dome súp. č. 1537 postavenom na 

pozemku parc. č. CKN 5333/6 vo výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria na  Ul. MUDr. Jána 

Straku 7, 9 ,11, 13, 15 v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v §9a, odst. 8, písm. e)  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa.  

 

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

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

v MsZ.   

 

C. U k l a d á  

Mestskému úradu v Banskej Štiavnici dodržať podmienku, že kupujúci uhradia kúpnu cenu 

a vyrovnajú  všetky záväzky voči Mestu Banská Štiavnica a Bytovej správe, s. r. o. pred podpisom 

kúpnej zmluvy. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 15, hlasovali 15                                                       za 15, proti 0, zdržali sa 0 

 

d) Návrh na naloženie s majetkom mesta – Rodinný dom, Križovatka 25 

 

Uznesenie č. 11/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e  

1) zámer na odpredaj rodinného domu,  súp. č. 921,  postaveného na parcele  C KN č. 

1957/1 vedeného v KN Katastrálneho úradu  Banská Bystrica, Správa katastra 

Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 



Štiavnica na LV 1 v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto Banská 

Štiavnica a  pozemkov parcela C KN č. 1957/1 o výmere 260 m
2 

zastavané plochy 

a nádvoria a parcela C KN č. 1957/2 o výmere 228 m
2 

zastavané plochy 

a nádvoria, ktoré sú   vedené v KN Katastrálneho úradu  Banská Bystrica, Správa 

katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 

ú. Banská Štiavnica na LV 3076 v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto 

Banská Štiavnica. 

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

obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 9a odst. 1 písm. a) zákona SNR č. 

138/1991 o majetku obcí v platnom znení. 

 

B.  P o v e r u j e  

 Mestský úrad 

1)  zabezpečením vypracovania znaleckého posudku o cene nehnuteľností uvedených                           

     pod bodom A. 1 tohto uznesenia, spracovaním a predložením návrhu vyhlásenia   

     verejnej obchodnej súťaže, po prerokovaní v mestskej rade,  na  zasadnutie  

     mestského zastupiteľstva. 

2)  vypovedaním nájmu nebytových priestorov tak,  aby výpovedná lehota 3 mesiacov       

      začala plynúť dňom 1. 3. 2012 a nájom bol ukončený dňom 30. 6. 2012. 

 
 

e) Návrh na naloženie s majetkom mesta – stavba,  Ul. Mládežnícka č. 21 

 

Uznesenie č. 12/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. s ch v a ľ u j e   

1) zámer na odpredaj stavby so súpisným číslom 1503, zapísanej na LV č. 1 ako 

náhradná lekáreň,  postavenej na parcele  C KN č. 3861 a pozemku zastavaného 

stavbou  parcela C KN č. 3861 o výmere 436 m
2 

zastavané plochy a nádvoria.   

Nehnuteľnosti sú 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 v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto 

Banská Štiavnica. 

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

obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 9a odst. 1 písm. a) zákona SNR č. 

138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

B. p o v e r u j e  

 Mestský úrad 

1)  zabezpečením vypracovania znaleckého posudku o cene nehnuteľností uvedených  

      pod bodom A. 1 tohto uznesenia, spracovaním a predložením návrhu vyhlásenia   

      verejnej obchodnej súťaže, po prerokovaní v mestskej rade,  na  zasadnutie  

       mestského  zastupiteľstva. 

2)  vypovedaním nájmu nebytových priestorov tak,  aby výpovedná lehota 3 mesiacov       

      začala plynúť dňom 1. 3. 2012 a nájom bol ukončený  dňom 30. 6. 2012. 

 

f) Zámer na prevod nehnuteľnosti – pozemku, Ul. H. Huta pre J. Likera  

 

Uznesenie č. 13/2012 



 
Mestské zastupiteľstvo 

A.  R u š í 

      uznesenie MsZ č. 69/2010 zo dňa 7. 7. 2010. 

 
B. S c h v a ľ u j e      

  

 1/ zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Horná Huta  

- pozemok diel 2 vo výmere 5 m
2
, záhrady a diel 3 vo výmere 4 m

2
, záhrady, vytvorené GOP č. 

36035521-37/2010 zo dňa 13. 4. 2010 z pôvodnej parcely č. CKN 1519/3 vo výmere 41 m
2
, záhrady. 

 

Pozemok parc. č. CKN 1519/3 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. 

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 230,- € do výlučného vlastníctva  

Jaroslava Likera, bytom Horná Huta 33, Banská Štiavnica. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj 

všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo 

výške 66,- €. 

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

o majetku obcí v platnom znení : 

Jaroslav Liker je vlastníkom nehnuteľností vedených na LV č. 5817, a to pozemku parc. č. CKN 

1519/2 vo výmere 286 m
2
, záhrady a bytu v bytovom dome súp. č. 1371, postavenom na pozemku 

parc. č. CKN 1516/1, k. ú. Banská Štiavnica. P. Liker pri vybudovaní oplotenia, ktoré má slúžiť na 

ochranu jeho majetku rešpektoval hranice tak, ako boli vyznačené v teréne. Po vypracovaní GOP 

zistil, že zabral časť pozemku  vo vlastníctve Mesta Banskej Štiavnice a žiada o zosúladenie stavu 

v teréne so stavom vedeným v údajoch KN. Odpredaj dielu 2 a dielu 3 v celkovej výmere 9 m
2
 je za 

účelom zlegalizovania vzniknutého stavu. 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 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 SNR 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 diel 2 vo výmere 5 m
2
, záhrady a diel 3 vo výmere 4 m

2
, záhrady vytvorené GOP 

č. 36035521-37/2010 zo dňa 13. 4. 2010 z pôvodnej parcely č. CKN 1519/3 na  ul. Horná Huta 

v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v § 9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného 

zreteľa.  

 

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

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

v MsZ.   

 

Hlasovanie: 

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                       za 17, proti 0, zdržali sa 0  

 

g) Prevod nehnuteľností - pozemky na Ul. F. Urbánka v prospech Jána Kružlica 

s manž.  



 

Uznesenie č. 14/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. B e r i e     n a   v e d o m i e 
plnenie  uznesenia MsZ č. 161/2011 zo dňa 15. decembra  2011, ktorým  bol na základe žiadosti Jána 

Kružlica, rod. Kružlic a manž. Heleny Kružlicovej, rod. Májovskej, obaja trvale bytom na Ul. Ferka 

Urbánka č. 11, 969 01 Banská Štiavnica,  schválený zámer na prevod nehnuteľností  a to pozemku  

parcela C KN č. 1070/8 o výmere 85 m
2
, záhrada a pozemku C KN parcela č. 1070/9 o výmere 8 m2, 

záhrada,  na Ul. Ferka Urbánka  v Banskej Štiavnici,  a to spôsobom  uvedeným v § 9a, odst.8, písm. 

e) Zákona SNR č. 138/1991, o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

V súlade s cit. uznesením je zámer na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, odst.8, písm 

e),  Zákona SNR č. 138/1991, o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  pod  č. 9/2011 zverejnený 

obvyklým spôsobom v termíne od  20.decembra 2011.   

 

B.  S c h v a ľ u j e      
Prevod  nehnuteľnosti, pozemkov  parcela C KN č. 1070/8 o výmere 85 m

2
, záhrada a pozemku C KN 

parcela č. 1070/9 o výmere 8 m2, záhrada,  na Ul. Ferka Urbánka  v Banskej Štiavnici, vedených 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. 3076  a to spôsobom  uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991, o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, za cenu  určenú dohodou vo výške 558 €,  do BSM  Jána Kružlica, rod. 

Kružlic a manž. Heleny Kružlicovej, rod. Májovskej, obaja trvale bytom na Ul. Ferka Urbánka č. 11, 

969 01 Banská Štiavnica.  

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  558 € uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, a náklady spojené s vypracovaním 

Znaleckého posudku vo výške 25 €, spolu vo výške 649 €. 

 

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

o majetku obcí v platnom znení : 

Žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých nehnuteľností vedených na LV 6121 a 1520. Na pozemku vo 

svojom vlastníctve postavili ešte v rokoch 1980-1981 rodinný dom č. súp. 356. Hranicou pozemkov 

v ich vlastníctve a na časti mestských pozemkov ( 1070/5, 1070/8 a 1070/9)  z dôvodu ochrany svojho 

majetku vykonali nutné terénne úpravy svahu a vybudovali oporný múr. Hodnota pozemkov  parcela 

C KN č. 1070/8 a 1070/9 bola stanovená Znaleckým posudkom č. 61/2011  zo dňa 26.9.2011vo výške 

vo výške 881  €. Nakoľko však terénnymi úpravami a vybudovaním oporného múru bol zhodnotený aj 

majetok mesta a to spevnením  telesa miestnej komunikácie, s prihliadnutím na vynaložené finančné 

náklady pri budovaní oporného múru bola kúpna cena pozemkov  parcela C KN č. 1070/8 a 1070/9  

zohľadnená a stanovená dohodou vo výške 558 € (6 €/ m2).  Pozemky parcela C KN č. 1070/8 

a 1070/9 sú  súčasťou priľahlej plochy a tvoria neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľov. V teréne sú tieto pozemky ohraničené  oporným múrom a  vzhľadom na ich umiestnenie 

a zaťaženie nie sú  využiteľné na iný účel. 

 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 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.  

Hlasovanie : 

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                         za 17, proti 0, zdržali 0 

 



 

h) Prevod nehnuteľnosti – pozemok na Ul. F. Urbánka v prospech Heleny Parillovej 

 

Uznesenie č. 15/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 162/2011 zo dňa 15. decembra  2011, ktorým  bol na základe 

žiadosti Heleny Parillovej, rod. Kružlicovej, trvale bytom na Ul. Ferka Urbánka č. 11, 969 01 Banská 

Štiavnica, schválený zámer na prevod nehnuteľnosti pozemku C KN parcela č. 1070/5 o výmere 

51 m
2
, záhrada,  na Ul. Ferka Urbánka  v Banskej Štiavnici,  a to spôsobom  uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.  

V súlade s cit. uznesením je zámer na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm e),  Zákona SNR č. 138/1991, o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pod  č. 

10/2011 zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od  20.decembra 2011.   

 

B.  S c h v a ľ u j e      

Prevod  nehnuteľnosti, pozemku parcela C KN č. 1070/5 o výmere 51 m
2
, záhrada, vedený 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. 3076 a to spôsobom  

uvedeným v § 9a, odst.8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991, o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  za cenu  určenú dohodou vo výške 306 €,   do 

výlučného vlastníctva  Heleny Parillovej, rod. Kružlicovej, trvale bytom na Ul. Ferka Urbánka č. 11, 

969 01 Banská Štiavnica 

Kupujúca spolu s kúpnou cenou  306 € uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, a náklady spojené s vypracovaním 

Znaleckého posudku vo výške 25 €, spolu vo výške 397 €. 

 

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

o majetku obcí v platnom znení : 

Žiadateľka je vlastníčkou priľahlých nehnuteľností vedených na LV 6120. Hranicou pozemkov v jej 

vlastníctve a na časti mestských pozemkov ( 1070/5, 1070/8 a 1070/9) rodičia žiadateľky ešte v rokoch 

1980-1981 z dôvodu ochrany svojho majetku vykonali nutné terénne úpravy svahu a vybudovali 

oporný múr. Hodnota pozemku parcela C KN č. 1070/5 bola stanovená Znaleckým posudkom č. 

61/2011  zo dňa 26.9.2011vo výške 483 €. Nakoľko však vybudovaním oporného múru bol 

zhodnotený aj majetok mesta a to spevnením  telesa miestnej komunikácie, s prihliadnutím na 

vynaložené finančné náklady pri budovaní oporného múru a spevnenia  svahu bola kúpna cena 

pozemku parcela C KN č. 1070/5  zohľadnená a stanovená dohodou vo výške 306 € (6 €/ m2).  

Pozemok parcela C KN č. 1070/5 je súčasťou priľahlej plochy a tvorí neoddeliteľný celok 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky. V teréne je ohraničený  oporným múrom a v vzhľadom 

na jeho umiestnenie a zaťaženie nie je  využiteľný na iný účel. 

 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č.  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.  

 

Hlasovanie :  

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                       za 17, proti 0, zdržali sa 0 



i) Zámer  na  prevod nehnuteľností - pozemky v Banskej Štiavnici - rekreačno - 

oddychová zóna Cigrunt  ( kúpalisko)    

 

Uznesenie č. 16/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A.   S c h v a ľ u j e      

     

1/ zámer  na  odpredaj majetku  

nehnuteľnosti 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,  ako pozemok parcela  CKN č. 7725/3 o výmere 30434 m
2
, lesný pozemok,  parcela  CKN 

č. 7829/2 o výmere 1214 m
2
, lesný pozemok, parcela  CKN č. 7713/2 o výmere 75659 m

2
, 

lesný pozemok  a pozemok parcela CKN č. 7715/2 o výmere 16815 m
2
, lesný pozemok ,  

celkom o výmere 12 41 22 m
2
 v lokalite  rekreačno - oddychovej zóny Cigrunt   

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

§ 9a, odst. 8, písm.e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  v prospech Mgr. Martina Novotného, trvale bytom v Banskej Štiavnici, 

Križovatka 920/21, za cenu vo výške 40151 €,  stanovenú podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom č. 3/2011 zo dňa 14.11.2011, vypracovaného Ing. Valérom Cmoríkom - znalcom z odboru 

lesníctvo, odvetvie odhad hodnoty lesov,   

Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm.e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení : Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v súlade 

s Uznesením MsZ č. 69/2009 zo dňa 11. Júna 2009, ktorým bol pod bodom B/ schválený zámer na 

prevod priľahlých pozemkov a uzatvorenie  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, medzi budúcim 

predávajúcim Mestom Banská Štiavnica a budúcim kupujúcim, Mgr. Martinom Novotným. Zmluva 

o budúcej kúpnej zmluve bola uzatvorená  dňa 26.6.2009. 

Pozemky, ktoré tvorili predmet budúcej zmluvy boli v čase jej uzatvorenia viazané nájomným 

vzťahom, Nájomnou zmluvou č. 8/2008 uzatvorenou medzi Mestom Banská Štiavnica a Strednou 

odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici, Stredisko odbornej praxe Školské lesy Kysihýbel na 

dobu určitú do 31.12.2017.  

 

Nájomný vzťah so Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici, Stredisko 

odbornej praxe Školské lesy Kysihýbel,  na pozemky parcela C KN č. 7725/3 o výmere 30434 

m
2
, lesný pozemok,  parcela  CKN č. 7829/2 o výmere 1214 m

2
, lesný pozemok, parcela  

CKN č. 7713/2 o výmere 75659 m
2
, lesný pozemok  a pozemok parcela CKN č. 7715/2 

o výmere 16815 m
2
, lesný pozemok ,  celkom o výmere 12 41 22 m

2
 , bol ukončený pred 

uplynutím dojednanej doby t.j. pred termínom 31.12.2017 a to dňa 23. decembra 2011, 

písomnou  Dohodou o ukončení nájmu vzniknutého Nájomnou zmluvou č. 8/2008 . 
    V súlade s ustanovením čl. III. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 26.6.2009 .. cit:“ Pre 

prípad, že nájomný vzťah uzatvorený na dobu určitú do 31.12.2017 medzi budúcim predávajúcim 

a treťou osobou Strednou lesníckou školou, so sídlom na Akademickej ulici č.16 v Banskej Štiavnici, 

Stredisko odbornej praxe Školské lesy Kysihýbel, zastúpenej Ing. Rudolfom Valovičom, CSc., 

riaditeľom školy  bude ukončený dohodou pred uplynutím zjednanej doby, budúcim kupujúci má právo 

požiadať o uzatvorenie kúpnej zmluvy  ešte pred termínom uvedeným v Čl. I tejto zmluvy“. budúci 

kupujúci Mgr. Martin Novotný,  dňa 29. decembra 2011 písomne požiadal  o uzatvorenie kúpnej 

zmluvy .  

 

Kúpna cena nehnuteľností je stanovená v súlade s čl. II. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ako úhrnná 

cena lesných pozemkov a hodnota drevín vo  výške 40151 € a to Znaleckým posudkom č. 3/2011 zo 



dňa 14.11..2011, vypracovaným Ing. Valérom Cmoríkom - znalcom z odboru lesníctvo, odvetvie 

odhad hodnoty lesov.  

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  40151 €  uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, spolu vo výške  40217 €.  

     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.  

3/ Na základe obojstrannej dohody kupujúci s kúpnou cenou uhradí ušlé nájomné v sume 4118,- €. 

 
B. P o v e r u j e    

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

predpisov, zverejniť zámer na odpredaj majetku v rekreačno - oddychovej zóne Cigrunt, a to pozemky 

vedené v KN ako  parcely CKN č. 7713/2,  7715/2,  7829/2 a 7725/3 , spôsobom  uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, obvyklým spôsobom najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  

pričom tento zámer  musí byť zverejnený počas celej tejto doby t.j. odo dňa zverejnenia až po 

schválenie prevodu v MsZ.   

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

 

Hlasovanie : 

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                      za 17, proti 0, zdržali sa 0 

 

j) Zámer  na  prevod nehnuteľnosti - pozemok na Ul. Fándlyho  pre E. Kostroša   

 

Uznesenie č. 17/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. u k l a d á  

      Mestskému úradu prepracovať materiál na základe osobitného rokovania so žiadateľmi  

      o kúpu a predložiť ho na najbližšie rokovanie MsR a MsZ.  

 

k) Zámer  na  prevod nehnuteľnosti - pozemok na Ul. Fándlyho pre M. Rievaja 

 

Uznesenie č. 18/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

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

 - pozemok C KN parcela č. 5335/17  o výmere 30 m
2
, ostatné plochy 

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 podľa § 9a, odst. 1, 

písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení, priamym predajom za cenu 

300 €, t.j. 10 €/ m
2
, ktorá je vyššia, ako všeobecná hodnota majetku, stanovená podľa osobitného 

predpisu Znaleckým posudkom č. 2/2012  zo dňa 8.1.2012 vypracovaným Ing. Igorom Mičkom – 

znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  a odvetvie 

odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie.  

 

B. P o v e r u j e    



Mestský úrad , v súlade so zákonom SNR 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. 

5335/17  na  Ul. Fándlyho  v Banskej Štiavnici  priamym odpredajom a zároveň určiť lehotu na 

doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do  20.2.2012. Po uplynutí stanovenej lehoty na 

zverejnenie a po vyhodnotení ponúk materiál predložiť na rokovanie MsR a MsZ. 

 

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

1. predsedajúci výberovej komisie:             Ing. Slavomír Palovič 

2. člen komisie:               JUDr. Dušan Lukačko                                        

3. člen komisie:               JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                                      Renáta Baráková 

Náhradník :                                                    Ing. Ivana Nikolajová              

 

Hlasovanie : 

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                  za 17, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

l) Zámer  na  prevod nehnuteľnosti - pozemky v extraviláne, Drieňová pre Mgr. 

Dobroviča a Mgr. Hrnčiarovú  

 

Uznesenie č. 19/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. U k l a d á  

      Mestskému úradu prepracovať materiál na základe osobitného rokovania so žiadateľmi  

      o kúpu a predložiť ho na najbližšie rokovanie MsR a MsZ.  

 

 

m) Zámer na prevod nehnuteľnosti – pozemok v extraviláne, Drieňová pre J. 

Babiaka s manž.   

 

Uznesenie č. 20/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   v extraviláne mesta  Banská Štiavnica - Drieňová 

 - pozemok C KN parcela č. 7534/1 o výmere 2430 m2, záhrada 

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 podľa § 9a, odst. 1, 

písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

priamym predajom za cenu všeobecnej hodnoty majetku  vo výške 400  €, stanovenú  podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 77/2011  zo dňa 27.11.2011, vypracovaným Ing. Igorom 

Mičkom – znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  

a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie.  

 

B. P o v e r u j e    

Mestský úrad , v súlade so zákonom SNR 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. 

7534/1 v extraviláne mesta Banská Štiavnica – lokalita Drieňová  priamym odpredajom a zároveň 

určiť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do  20.2.2012. Po uplynutí stanovenej 

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

 



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

1. predsedajúci výberovej komisie:             Ing. Slavomír Palovič 

2. člen komisie:               JUDr. Dušan Lukačko                                        

3. člen komisie:               JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                                      Renáta Baráková 

Náhradník :                                                    Ing. Ivana Nikolajová              

 

Hlasovanie : 

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                          za 14,proti 0, zdržali sa 3 

 

n) Zámer  na  zriadenie vecného bremena v prospech StVS, a. s., za účelom uloženie 

a údržby  inžinierskej siete  ( verejný vodovod – Ul. Srnčia )  

 

Uznesenie č. 21/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecné právo v prospech 

oprávneného z vecného bremena, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so 

sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta č. 5, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl.č.705/S, IČO : 36056006,  na účel uloženia 

inžinierskej siete – zariadenie verejného vodovodu HDPE 100 – polyetylén DN 80 a právo 

prístupu technikou a pešo na pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, 

vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného 

vodovodu.  

Vecné bremeno sa zriaďuje na nehnuteľnosti, 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. 3076 a to pozemok parcela E KN č. 452/1 

o výmere 8957 m2, ostaná plocha, a pozemky vedené na LV č. 1 ako parcela C KN č. 

5644/1 o výmere 244 m2, zastavané plochy a nádvoria a parcela C KN č. 5644/2 o výmere 

43 m2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 

34544011-37/2011 zo dňa 26.5.2011, bezodplatne. 

Povinný z vecného bremena, Mesto Banská Štiavnica, so sídlom na Radničnom nám.č.1 

v Banskej Štiavnici, IČO : 320501,  je povinný strpieť na predmetných pozemkoch 

umiestnenie inžinierskej siete – zariadenie verejného vodovodu HDPE 100 – polyetylén 

DN 80 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34544011-37/2011 zo dňa 

26.5.2011 a umožniť v nevyhnutnej miere a nevyhnutnom čase vstup technikou a pešo na 

pozemky za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, 

vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného 

vodovodu.  

Oprávnení z vecného bremena uhradia všetky náklady spojené so zriadením vecného 

bremena, a to správny poplatok za zápis vecného bremena do KN vo výške 66,- €. 

     Hlasovanie : 

     Prítomných 16, hlasovalo 16                                                 za 16, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

9. Schválenie spolufinancovania projektov Európskeho sociálneho fondu, operačný 

program  Vzdelávanie, pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica  



 

Uznesenie č. 22/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e    

      1. spolufinancovanie Mesta Banská Štiavnica - projektu  Agentúry MŠVVaŠ SR pre   

      štrukturálne fondy OP Vzdelávanie, kód žiadosti: NFP26110131222 , pre ZŠ Jozefa   

      Horáka, Ul. Pavla Dobšinského 17, 969 22 Banská Štiavnica, s názvom: Inovácia   

      vzdelávacieho procesu Základnej školy Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici,  v sume       

      4 739,68€, čo predstavuje 50% z celkovej výšky spolufinancovania projektu.  

 

      2. spolufinancovanie Mesta Banská Štiavnica - projektu  Agentúry MŠVVaŠ SR pre   

      štrukturálne fondy OP Vzdelávanie, kód žiadosti: NFP26110131126, pre ZŠ Jozefa   

      Kollára, Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica, s názvom: Základná škola   

      J. Kollára zavádza pre svojich žiakov moderné metódy výučby, v sume 7. 331,58,- €,  

      čo predstavuje celkovú výšku spolufinancovania projektu. 

 

       3. úhradu spolufinancovania projektov v celkovej výške 12 071,26 € z rezervy na     

       originálne kompetencie v školstve, ktorá sa vytvorí v roku 2012. 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                      za 16, proti 0, zdržali sa 0 

 

10. Rôzne    

a) Správa o optimalizácii a zabezpečení financovania autobusovej dopravy v meste 

Banská Štiavnica pre rok 2012 

 

Uznesenie č. 23/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

1. Optimalizáciu a zabezpečenie financovania autobusovej dopravy v meste   

      Banská Štiavnica pre rok 2012 v zmysle predloženého nového cestovného   

      poriadku platného od 1.3.2012 

2. V prípade, že sa financovanie autobusovej dopravy v meste Banská Štiavnica  

      nevyrieši iným spôsobom, bude toto financovanie zapracované do zmeny   

      rozpočtu Mesta pre rok 2012 a vykryté prebytkom schváleného rozpočtu.  

 

B. U k l a d á  

MsÚ zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu schválenú výšku úhrady časti vzniknutej 

straty 6.181,44 € pre SAD a.s., Balkán 53, 960 65 Zvolen, v zmysle podpísanej zmluvy 

o úhrade časti vzniknutej straty za mesiace január a február 2012.  

 

 

b) Digitalizácia kina Akademik  

 

Uznesenie č. 24/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í  



     Uznesenie č. 128/2011 – B cit.: „Mestské zastupiteľstvo ukladá Mestskému úradu  

     zapracovať požiadavky na digitalizáciu kina Akademik do návrhu rozpočtu Mesta Banská  

     Štiavnica na rok 2012 a vypracovať žiadosť o spolufinancovanie tejto aktivity zo strany   

     Audiovizuálneho fondu“ zo dňa 08.11. 2011.  

 

B. S ch v a ľ u j e  

     1. Predloženie žiadosti na Audiovizuálny fond na realizáciu projektu „Digitalizácia kina   

         Akademik v Banskej Štiavnici“ 

     2. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkovej hodnoty projektu z rozpočtu Mesta    

         Banská Štiavnica na rok 2012. 

 

c) Investičný zámer výstavby obchodného centra na sídlisku Drieňová 

 

Uznesenie č. 25/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e    
zámer výstavby obchodného centra na pozemku C KN 5333/1 v k. ú. Banská    

      Štiavnica.  

B. U k l a d á  Mestskému úradu  

spracovať podmienky pre vypísanie verejnej súťaže na predloženie investičného zámeru na 

výstavbu obchodného centra na pozemku C KN 5333/1 v k. ú. Banská Štiavnica a po prerokovaní 

v komisii rozvoja a výstavby  MsZ a mestskej rade predložiť na schválenie do mestského 

zastupiteľstva.  

Termín: do najbližšieho MsZ. 

 

d) Návrh na vymenovanie zástupcu mestskej samosprávy do výboru FK Sitno 

 

Uznesenie č. 26/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V y m e n ú v a   

      za zástupcu mestskej samosprávy do výboru FK Sitno poslankyňu MsZ Renátu Antalovú,   

      predsedkyňu Komisie športu.  

 

e) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 27/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. u k l a d á  

      Mestskému úradu prepracovať materiál v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  

      Mesta Banská Štiavnica č. 2/2011 a predložiť ho na najbližšie rokovanie MsR a MsZ.  

 

11. Interpelácie a dopyty  

 

12. Záver 

                                                          

    

 



 

 

Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 31. januára 2012 

 

 

 

K bodu: Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica 

               č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 27/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. u k l a d á  

      Mestskému úradu prepracovať materiál v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  

      Mesta Banská Štiavnica č. 2/2011 a predložiť ho na najbližšie rokovanie MsR a MsZ.  

 

 

 
Banská Štiavnica 2. februára 2012 

 

 

               Ing. Ivana Nikolajová                                        Mgr. Nadežda Babiaková 

                   prednostka MsÚ                                                   primátorka mesta          
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1. Antalaová Renáta I I I I neprítomná I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I neprítomný I I I

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

5. Blaškovičová Miriam I I I I I I I I

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Chovanová Helena I I I I I I neprítomná neprítomná

8. Ivaška Peter I I I I I I neprítomný neprítomný

9. Klauz Milan I I I I I I I I

10. Koťová Helena I I I I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I I I I I

12. Mojička Ján I I I I I I I I

13. Mravec Peter I I I I I I I I

14. Palášthy Karol I I I I I I I I

15. Palovič Slavomír I I I I I I I I

16. Volf Gejza I I I I I I I I

17. Zimmermann Marián I I I I I I I I
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1/2012 2/2012 3/2012 A 3/2012 B 7/20126/20125/20124/2012

17 17
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oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

Antalaová Renáta I I I I I I I I

Bačík Pavel I I I I I I I I

Barák Ľubomír I I I I I I I I

Beňo Ivan I I I I I I I I

Blaškovičová Miriam I I I I I I I I

Čabák Juraj I I I I I I I I

Chovanová Helena neprítomná neprítomná neprítomná I I I I I

Ivaška Peter neprítomný neprítomný neprítomný I I I I I

Klauz Milan I I I I I I I I

Koťová Helena I I I I I I I I

Lukačko Dušan I I I I I I I I

Mojička Ján I neprítomný I I I I I I

Mravec Peter I I I I neprítomný I I I

Palášthy Karol I I I I I I I I

Palovič Slavomír I I I I I I I I

Volf Gejza I I I I I I I I

Zimmermann Marián I I I I I I I I

15 0 0 14 0 0 15 0 0 15 0 2 16 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0

Počet prítomných: 171615 14 15 17

15/201214/201213/201212/2012

17 17

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 31. 1. 2012
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ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

Antalaová Renáta I I I I I neprítomná I I

Bačík Pavel I I I I I I I I

Barák Ľubomír I I I I I I I I

Beňo Ivan I I I I I I I I

Blaškovičová Miriam I I I I I I I I

Čabák Juraj I I I I I I I I

Chovanová Helena I I I I I I I I

Ivaška Peter I I I I I I I I

Klauz Milan I I I I I I neprítomný neprítomný

Koťová Helena I I I I I I I I

Lukačko Dušan I I I I I I I I

Mojička Ján I I I I I I I neprítomný

Mravec Peter I I I I I I I I

Palášthy Karol I I I I I I I I

Palovič Slavomír I I I I I I I I

Volf Gejza I I I I I I I I

Zimmermann Marián I I I I I I I I

17 0 0 17 0 0 17 0 0 15 0 2 14 0 3 16 0 0 16 0 0 12 2 1

Počet prítomných: 151617 17 17 17

22/2012

1617

21/201220/2012

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 31. 1. 2012

16/2012 17/2012 18/2012 19/2012 23/2012



 
 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 

Hlasovanie ZA
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oti
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oti
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RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

Antalaová Renáta I I I I

Bačík Pavel I I I I

Barák Ľubomír I I I I

Beňo Ivan I I I I

Blaškovičová Miriam I I I I

Čabák Juraj I I I I

Chovanová Helena I I I I

Ivaška Peter I I I I

Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Koťová Helena I I I I

Lukačko Dušan I I I I

Mojička Ján I I I I

Mravec Peter I I I I

Palášthy Karol I I I I

Palovič Slavomír I I I neprítomný

Volf Gejza I I I I

Zimmermann Marián I I I I

16 0 0 16 0 0 16 0 0 13 0 1 1

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 31. 1. 2012

24/2012 25/2012 26/2012 27/2012

16 16 16 15


