
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 28. februára 2012 

 

 

 

1. Otvorenie 

Uznesenie č. 28/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s dátumom 

28. február 2012 s nasledovnou úpravou:  

za bod 14. zaradiť body:  Rôzne a Interpelácie a dopyty.  

  

2. Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 29/2012 

 

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 31. januára 2012.    

 

3. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie v zmysle zákona NR SR č. 226/2011 Z. z.  

 

Uznesenie č. 30/2012 

Mestské  zastupiteľstvo 

A. S ch v a ľ u j e   

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej     

   dokumentácie v zmysle zákona 226/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov   

   s podmienkou, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie  

   (Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Banská Štiavnica, ÚPN zóna Počúvadlianske Jazero     

   – Návrh) bude trvať najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.     

 

2. spolufinancovanie vo výške 20 % z celkovej hodnoty oprávnených nákladov na účel    

    dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2012. 

 

4. Zmeny a doplnky č. 5 k Územnému plánu mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 31/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

začatie prác súvisiacich s obstarávaním zmien a doplnkov č. 5 - Lokalita 14.1.2., k ÚPN 

mesta Banská Štiavnica na základe žiadosti Juraja Blahúta, Okrajová 1090/3, Banská 

Štiavnica  

      Náklady spojené so zmenou ÚPN mesta Banská Štiavnica bude hradiť v plnom rozsahu 

Juraj Blahút, Okrajová 1090/3, Banská Štiavnica. 

 

 



5. Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – Počúvadlianske Jazero/rozvojová 

lokalita na južnom okraji  

 

Uznesenie č. 32/2012 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

1. zadanie pre vypracovanie „Urbanistickej štúdie – Počúvadlianske Jazero/rozvojová lokalita 

na južnom okraji“ 

2. začatie prác súvisiacich s obstarávaním „Urbanistickej štúdie – Počúvadlianske Jazero/  

rozvojová lokalita na južnom okraji“, kde obstarávateľom je v zmysle zákona súkromný  

investor p. Ľudmila Blašková) 

 

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 33/2012 

Mestské zastupiteľstvo  

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

    na Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja   

    v obchode  a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica. 

 

7. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 34/2012 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle §-u 6 ods. 1 a §-u 11  ods. 4 bod g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods.12 písm. d) zákona NR 

SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

zmien a doplnkov,  u z n i e s l o     sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Banská Štiavnica. 

 

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

 

Uznesenie č. 35/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e    

1.  poskytnutie dotácie  vo výške   13 000 €  pre žiadateľa FK Sitno Banská Štiavnica, s tým,    

     že dotácia bude použitá na činnosť futbalového klubu v roku 2012, v súlade s VZN mesta      

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

2. poskytnutie dotácie  vo výške   2 700 €  pre žiadateľa Plavecký klub Banská Štiavnica,  

    s tým, že dotácia bude použitá na činnosť plaveckého klubu v roku 2012, v súlade s VZN  

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

 

 



9. Výsledky vládneho auditu č. A 386 – Projekt č. 22110120090 – rekonštrukcia ZŠ J. 

Horáka v Banskej Štiavnica – informatívna správa  

 

Uznesenie č. 36/2012 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      Výsledky vládneho auditu č. A 386 – Projekt č. 22110120090 –  rekonštrukcia ZŠ J.   

      Horáka v Banskej Štiavnici. 

  

10. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica  o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 

drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území Mesta 

Banská Štiavnica    

Uznesenie č. 37/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica  č. 3/2012 o nakladaní s   

      komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území mesta   

      Banská Štiavnica, s nasledovnou pripomienkou: 

- Časť II, § 11, bod 2 uviesť v znení: Prepravu a zneškodňovanie OŽS zabezpečuje na    

            území mesta organizácia TS m. p., alebo iná oprávnená organizácia, spĺňajúca  

            legislatívne požiadavky.   

 

11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011  

 

Uznesenie č. 38/2012 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za rok 2011. 

 

12. Informatívna správa – prehľad projektov Mesta Banská Štiavnica za roky 2011 – 

02/2012  

Uznesenie č. 39/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Informatívnu správu – prehľad projektov Mesta Banská Štiavnica za roky 2011- 02/2012. 

 

13. Informatívna správa – vyúčtovanie dotácie PO-MA spol. s.r.o.  

 

Uznesenie č. 40/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      Informatívnu správu  - vyúčtovanie dotácie  pre PO-MA spol. s. r. o. za rok 2011. 

 

 

 

 

 



14. Návrh na zmenu personálneho obsadenia Mestského hasičského zboru  

 

Uznesenie č. 41/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo                                                                                 

A. B e r i e     na    v e d o m i e 

vzdanie sa členstva v Mestskom hasičskom zbore : 

- veliteľa 1. hasičského družstva Ing. Martina Šinského 

- členov 1. hasičského družstva: Pavla Pivarčiho, Jakuba Zachara  

B. S ch v a ľ u j e   

    doplnenie personálneho obsadenia Mestského hasičského zboru 

- za veliteľa 1. hasičského družstva Patrika Dobrotu, Križovatka 9, 969 01 Banská 

Štiavnica, 

- za členov 1. hasičského družstva: Martina Komorníka, Mládežnícka 2, 969 01 Banská 

Štiavnica a Zdena Soldana, Vysoká 75.  

 

15. Rôzne 

 

16. Interpelácie a dopyty  

 

17. Majetkové veci mesta  

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

rokov 

Uznesenie č. 42/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 8/2012 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým bol schválený zámer na prevod    

bytov na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13 a 15 v Banskej Štiavnici 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 súlade s cit. uznesením bol zámer č. 1/2012 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 

9a, odst. 8, písm. e) cit. zákona zverejnený v termíne od 6. 2. 2012 obvyklým spôsobom. 

 

B. S c h v a ľ u j e  

odpredaj  majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a, odst. 8, písm. e) 

Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení: 

 

a) bytov 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 výlučného vlastníctva MVDr. Viery 

Beňovskej, rod. Repiskej, nar. 26. 9. 1956, 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, 

nar. 30. 10. 1968 s manželkou Ing. Monikou Belovickou,  rod. Kromkovou, nar. 28. 3. 1971, 

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, rod. Bartošovej, nar. 13. 8. 1960, 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, nar. 4. 6. 

1961 s manželkou Ing. Slavomírou Kašiarovou, rod. Vtípilovou, nar. 19. 5. 1966, 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, nar. 9. 3. 

1969 s manželkou Monikou Ďurdákovou,  rod. Hajíkovou, nar. 23. 3. 1980, 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, 

nar. 11. 11. 1972 s manželkou MUDr. Dianou Berlanskou,  rod. Džugasovou, nar. 8. 11. 1972, 

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, nar. 18. 3. 

1971 s manželkou Andreou Prefertusovou, rod. Mojžišovou, nar. 26. 10. 1972, 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, nar. 8. 

2. 1974 s manželkou Miroslavou Lakoštíkovou,  rod. Figlovou, nar. 10. 4. 1977, 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, nar. 30. 3. 

1957 s manželkou Ľudmilou Volfovou,  rod. Chylovou, nar. 25. 5. 1958, 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,  rod. Kaššovej, nar. 16. 2. 1969, bytom MUDr. Jána Straku 9, 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, 

nar. 7. 4. 1973,  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, nar. 2. 10. 1968 

s manželkou Mgr. Beátou Talajovou, rod. Dubníčkovou, nar. 14. 1. 1968, 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, nar. 25. 3. 

1967 s manželkou Ivetou Dobrovičou,  rod. Patschovou, nar. 5. 7. 1973, 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, nar. 17. 2. 

1962 s manželkou Mgr. Boženou Bačíkovou, rod. Fremalovou, nar. 14. 4. 1964, 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, nar. 19. 9. 

1972 s manželkou Mgr. Zuzanou Husarčíkovou, rod. Malčickou, nar. 23. 8. 1969, 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, nar. 3. 8. 1972 

s manželkou Katarínou Bukátovou, rod. Szabovou, nar. 26. 8. 1975, 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, nar. 31. 5. 

1970 s manželkou Evou Hrnčiarovou, rod. Vrťovou, nar. 15. 1. 1970, 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, nar. 23. 10. 

1973 s manželkou Lenkou Staroščákovou, rod. Furmánekovou, nar. 19. 9. 1977, 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, nar. 9. 4. 1967 

s manželkou Lýdiou Halajovou, rod. Šmodrkovou, nar. 12. 10. 1971, 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, nar. 22. 7. 

1960 s manželkou Natašou Dobrovičovou, rod. Zapatickou, nar. 6. 1. 1959, obaja bytom 

MUDr. Jána Straku 13, Banská Štiavnica, 

 

       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) 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, nar. 28. 9. 1966 

s manželkou Tatianou Szabovou, rod. Farskou, nar. 2. 2. 1974, 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, 

nar. 1. 5. 1949, 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, nar. 5. 11. 1950, 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, nar. 15. 9. 1974, 

s manželkou Alžbetou Ivaničovou, rod. Lamperovou, nar. 6. 8. 1971, 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, 

rod. Chmolovej, nar. 7. 2. 1975, 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, nar. 25. 6. 

1974 s manželkou Agnesou Palášthyovou, rod. Šimkovou, nar. 25. 10. 1977, obaja bytom 

MUDr. Jána Straku 15. Banská Štiavnica. 

 

      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. 

 

       Nehnuteľnosti kupujúci kupujú za cenu 0,03 €.  Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom 

kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou a j všetky náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností, 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 : 

      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.  

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..  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                   za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

b) Prevod bytov na Ul. Dr. Straku 7, 9, 11, 13, 15 v B. Štiavnici – zmluvy na 20 

rokov  

Uznesenie č. 43/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 9/2012 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým bol schválený zámer na prevod    

bytov na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9, 11, 13 a 15 v Banskej Štiavnici 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 súlade s cit. uznesením bol zámer č. 2/2012 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 

9a, odst. 8, písm. e) cit. zákona zverejnený v termíne od 6. 2. 2012 obvyklým spôsobom. 

 

B. S c h v a ľ u j e  

 odpredaj  majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, odst. 8, písm. e) Zákona    

 SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení: 

          
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 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, nar. 8. 4. 

1970 s manželkou Monikou Kalnovičovou, rod. Mesiarikovou, nar. 8. 2. 1965, 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, rod. Pračkovej, nar. 7. 2. 1950, 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, nar. 27. 5. 1973 

s manželkou Monikou Labudovou, rod. Maruniakovou, nar. 28. 9. 1974, 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, nar. 30. 8. 1966 

s manželkou Helenou Mikušovou, rod. Rajnohovou, nar. 6. 7. 1971, 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, nar. 7. 12. 1960 

s manželkou Jankou Kotlárovou,  rod. Maruniakovou, nar. 13. 11. 1970, 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, nar. 9. 12. 1964 

s manželkou Oľgou Zigovou, rod. Jackovou, nar. 9. 9. 1964, 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, rod. 

Osvaldovej, nar. 6. 10. 1973,  bytom MUDr. Jána Straku 7, Banská Štiavnica s manželom Ing. 

Martinom Sukopom,  nar. 28. 4. 1973, bytom Dona Sandtnera 13, Pezinok. 

 

       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) 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, nar. 8. 4. 1972 

s manželkou Simonou Salanciovou, rod. Baranyaiovou, nar. 25. 7. 1974, obaja bytom MUDr. 

Jána Straku 15, Banská Štiavnica. 

 
      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. 

 

       Nehnuteľnosti kupujúci kupujú za cenu 0,03 €.  Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom 

kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou a j všetky náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností, 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 : 

      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.  

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. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                               za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

c) Prevod bytov na Ul. Dr. Straku 7 a 9 v B. Štiavnici – zmluvy na 15 rokov, byty,  

ktoré zmenili užívateľov  

Uznesenie č. 44/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 10/2012 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým bol schválený zámer na prevod    

bytov na Ul. MUDr. Jána Straku 7, 9  v Banskej Štiavnici 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 súlade s cit. uznesením bol zámer č. 3/2012 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 

9a, odst. 8, písm. e) cit. zákona zverejnený v termíne od 6. 2. 2012 obvyklým spôsobom. 

B.  S c h v a ľ u j e  

odpredaj  majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, odst. 8, písm. e) Zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - bytov v bytovom dome súp. č. 1536, 

postavenom na pozemku parc. č. CKN 5333/7 na Ul. MUDr. Jána Straku 7 a 9 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 do BSM Miriam Slávikovej, rod. Dianovej, nar. 22. 11. 1973 

s manželom Ing. Dušanom Slávikom, nar. 4. 4. 1970, 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, rod. 

Juhaniakovej, nar. 9. 3. 1955 s manželom Ľubomírom Kirinovičom,  nar. 9. 7. 1954, obaja bytom 

MUDr. Jána Straku 9, Banská Štiavnica. 

 

     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. 

 

       Nehnuteľnosti kupujúci kupujú za cenu 0,03 €.  Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom 

kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou a j všetky náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností, 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 : 

      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.  

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. 

 

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                   za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

d) Prevod nehnuteľnosti – pozemku, Ul. H. Huta pre J. Likera  

 

Uznesenie č. 45/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 13/2012 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým bol schválený zámer na prevod    

nehnuteľností – dielu 2 vo výmere 5 m2, záhrady a diel 3 vo výmere 4 m2, záhrady, vytvorené 

GOP č. 36035521-37/2010 zo dňa 13. 4. 2010 z pôvodnej parcely č. CKN 1519/3, k. ú. Banská 

Štiavnica 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 súlade s cit. uznesením bol zámer č. 4/2012 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 

9a, odst. 8, písm. e) cit. zákona zverejnený v termíne od 6. 2. 2012 obvyklým spôsobom. 



B.    S c h v a ľ u j e      

       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, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a, 

odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  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,- €. 
       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. 

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

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                   za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

e) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Fándlyho v B. Štiavnici – priamy 

odpredaj pozemku parcela CKN č. 5335/15 (žiadateľ E. Kostroš)  

 

Uznesenie č. 46/2012 
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. 5335/15  o výmere 91 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 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

priamym predajom najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku  vo výške 330,-  €, stanovenú  

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 1/2012  zo dňa 7.1.2012, 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 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. 5335/15  na  Ul. 

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



ponúk záujemcov v termíne do  20. 3. 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              

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                   za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

f) Prevod nehnuteľností - pozemky v Banskej Štiavnici - rekreačno - oddychová 

zóna Cigrunt (kúpalisko)    

Uznesenie č. 47/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A.   B e r i e    n a    v e d o m i e     
plnenie uznesenia MsZ č. 16/2012 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým bol schválený zámer na prevod 

nehnuteľností: pozemok parcela  CKN č. 7725/3 vo výmere 30 434 m
2
, lesný pozemok,  parcela  

CKN č. 7829/2 vo výmere 1 214 m
2
, lesný pozemok, parcela  CKN č. 7713/2 vo výmere 75 659 

m
2
, lesný pozemok  a pozemok parcela CKN č. 7715/2 vo výmere 16 815 m

2
, lesný pozemok  

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 súlade s cit. uznesením bol zámer č. 7/2012 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 

9a, odst. 8, písm. e) cit. zákona zverejnený v termíne od 6. 2. 2012 obvyklým spôsobom. 

B. S c h v a ľ u j e           

odpredaj majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy     

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. 1 ako pozemok parcela  CKN č. 7725/3 vo výmere 30 434 m
2
, lesný 

pozemok,  parcela  CKN č. 7829/2 vo výmere 1 214 m
2
, lesný pozemok, parcela  CKN č. 

7713/2 vo výmere 75 659 m
2
, lesný pozemok  a pozemok parcela CKN č. 7715/2 

vo výmere 16 815 m
2
, lesný pozemok,  celkom vo výmere 124 122 m

2
 v lokalite  

rekreačno - oddychovej zóny Cigrunt, 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  za cenu vo výške 40 151 €  stanovenú podľa osobitného predpisu 

Znaleckým posudkom č. 3/2011 zo dňa 14.11.2011, vypracovaným Ing. Valérom 

Cmoríkom - znalcom z odboru lesníctvo, odvetvie odhad hodnoty lesov,  do výlučného 

vlastníctva Mgr. Martina Novotného, bytom Križovatka 920/21, 969 01  Banská Štiavnica. 
 

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 – konateľ spoločnosti Novotný, s.r.o., so sídlom Križovatka č. 21, 969 

01 Banská Štiavnica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica vo vložke č. 

16147/S, oddiel : Sro, písomne požiadal  dňa 29. decembra 2011 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 40 151 €, 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 uhradí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradí aj 

náklady spojené s prevodom nehnuteľností, a to správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN 

vo výške 66 €, spolu vo výške  40 217 €.  

     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.  

C. S c h v a ľ u j e   

     Na základe obojstrannej dohody uhradí kupujúci s kúpnou cenou aj ušlé nájomné v sume  

     4 118,- €. 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                   za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

g) Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy – Postea, s. r. o. 

 

Uznesenie č. 48/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

     predĺženie nájomnej zmluvy č. 2/2010 zo dňa 12. 4. 2010 na nájom pozemkov parc. č. 

CKN 3950 vo výmere 367 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. CKN 3951 vo 

výmere 107 m2, záhrady z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2023 pre obchodnú spoločnosť Postea, 

s. r. o., Ľ. Fullu 3, Bratislava, IČO: 44512325. 

 

     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. 

 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                          za 13, proti 0, zdržali sa 2 



h) Zámer na prenechanie nehnuteľného majetku do nájmu – Areál na Ul. Drieňová 

12 

Uznesenie č. 49/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

       1/ zámer  na  prenechanie nehnuteľného majetku do nájmu – Areál na Ul. Drieňová 12 

v Banskej Štiavnici na dobu 10 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy.   

       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 ako : 

 - pozemky 

1. p. č. C-KN 7687/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 974 m
2
 

2. p. č. C-KN 7687/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m
2
 

3. p. č. C-KN 7687/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 392 m
2
 

4. p. č. C-KN 7687/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 338 m
2
 

5. p. č. C-KN 7687/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 918 m
2
 

6. p. č. C-KN 7687/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 187 m
2
 

7. p. č. C-KN 7687/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 732 m
2
 

8. p. č. C-KN 7687/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 588 m
2
 

       - stavby  

1.  administratívna budova so súpisným číslom 1591, postavená na p. č. C-KN 

7687/3 

2.  kotolňa bez súpisného čísla, postavená na p. č. C-KN 7687/4 

3.  sauna bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 7687/5 

 

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

prípad hodný osobitného zreteľa  s mesačným nájomným vo  výške 1 145,00 €,  

stanoveným dohodou, do nájmu Súkromnej hotelovej akadémii, n. o. so sídlom Drieňová 

12, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45733228.  

Dôvody navrhovaného nájmu podľa  § 9a odst. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov : 

 Súkromná hotelová akadémia, n. o. so sídlom Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica, 

IČO: 45733228, užívala majetok uvedený v bode 1/ tohto uznesenia v čase prevodu tohto 

majetku do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica na základe nájomnej zmluvy, uzavretej 

s predchádzajúcim vlastníkom. Majetok je využívaný pre potreby školy, na zabezpečenie 

vzdelávania a výchovy v oblasti cestovného ruchu a zabezpečenie prevádzky športovísk vo 

verejnom záujme pre rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež a ostatných 

obyvateľov mesta. Mesto Banská Štiavnica, na základe ponuky predchádzajúceho vlastníka 

v súlade s uznesením MsZ č. 53/2010, predmetné nehnuteľnosti odkúpilo na  

verejnoprospešný účel s využitím na vzdelávanie a výchovu, rekvalifikačné kurzy 

organizované mestom, pre vzdelávanie na úseku cestovného ruchu a pre rozvoj telesnej 

kultúry a športu pre deti a mládež a ostatných obyvateľov Banskej Štiavnice. V súčasnej dobe 

škola nemá iné vhodné priestory na zabezpečenie svojej činnosti a zachovanie vzdelávania 

v meste v oblasti cestovného ruchu je verejnoprospešným záujmom Mesta Banská Štiavnica.        

     O nájme  nehnuteľností  podľa § 9a odst. 9 písm. c) Zákona SNR138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov  MsZ rozhoduje  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  v MsZ,  zámer  

prenajať svoj majetok – pozemky p. č. C-KN 7687/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

974 m
2 

, p. č. C-KN 7687/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m
2 

, p. č. C-KN 

7687/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 392 m
2 

, p. č. C-KN 7687/6, zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 338 m
2 

, p. č. C-KN 7687/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

918 m
2 

 , p. č. C-KN 7687/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 187 m
2 

 , p. č. C-KN 

7687/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 732 m
2 

, p. č. C-KN 7687/10, zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 588 m
2 

a stavby  administratívna budova so súpisným číslom 

1591, postavená na p. č. C-KN 7687/3,  kotolňa bez súpisného čísla, postavená na p. č. C-KN 

7687/4,  sauna bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 7687/5 spôsobom  uvedeným v § 

9a odst. 9 písm. c)  ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                          za 13, proti 0, zdržali sa 2 

 

i) Prevod nehnuteľnosti na Ul. Fándlyho  v Banskej Štiavnici – priamy odpredaj 

pozemku parcela CKN č. 5335/17 (žiadateľ Miroslav Rievaj) 

 

Uznesenie č. 50/2012 
Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie  uznesenia MsZ č. 18/2012 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým  bol na základe žiadosti 

Miroslava Rievaja  schválený zámer na priamy odpredaj nehnuteľnosti  na Ul. J. Fándlyho 

v Banskej Štiavnici.  

    V súlade s cit. uznesením bol zámer 06/2012 na prevod nehnuteľnosti formou priameho 

odpredaja   zverejnený v termíne od 3. 2. 2012 do 20. 2. 2012 obvyklým spôsobom.  

    V stanovenom termíne neboli k predmetu ani k spôsobu prevodu pozemku parc. č. CKN 

5335/17 vo výmere 30 m2, ostatné plochy doručené žiadne pripomienky ani iné  cenové 

ponuky. 
 

 B. S c h v a ľ u j e  

    priamy predaj nehnuteľnosti  - pozemku C KN parcela č. 5335/17  o výmere 30 m
2
, ostatné 

plochy do výlučného vlastníctva Miroslava Rievaja, bytom Tupá 193, 935 84 za kúpnu 

cenu 300,- € (10,- €/m2), ktorá je vyššia ako všeobecná hodnota majetku stanovená podľa 

osobitného predpisu znaleckým posudkom č. 2/2012 zo dňa 8. 1. 2012 vypracovaným 

znalcom Ing. Igorom Mičkom.  
     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. 

 

     Kupujúci nie je osobou podľa ustanovenia § 9a, odst.6 a 7 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

    Kupujúci uhradí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu 

s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to náklady za 

vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50,- € a poplatok za návrh na vklad 

vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

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

 



j) Prevod nehnuteľnosti v extraviláne mesta Banská Štiavnica – Drieňová – priamy 

odpredaj pozemku parcela CKN č. 7534/1 (žiadatelia Juraj Babiak s manž.)   

 

Uznesenie č. 51/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie  uznesenia MsZ č. 20/2012 zo dňa 31. 1. 2012, ktorým  bol na základe žiadosti 

Juraja Babiaka s manželkou  schválený zámer na priamy odpredaj nehnuteľnosti  

v extraviláne Mesta Banskej Štiavnice – Drieňová. 

    V súlade s cit. uznesením bol zámer 5/2012 na prevod nehnuteľnosti formou priameho 

odpredaja   zverejnený v termíne od 3. 2. 2012 do 20. 2. 2012 obvyklým spôsobom.  

     V stanovenom termíne neboli k predmetu ani k spôsobu prevodu pozemku parc. č. CKN 

7534/1 vo výmere 2 430 m2, záhrady doručené žiadne pripomienky ani iné  cenové 

ponuky. 

B. S c h v a ľ u j e  
priamy predaj nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 7534/1 vo výmere 2 430 m2, záhrady do 

BSM Juraja Babiaka s manželkou Máriou, rod. Malatincovou, obaja bytom L. Svobodu 20, 969 01  

Banská Štiavnica za kúpnu cenu stanovenú podľa osobitného predpisu znaleckým posudkom č. 

77/2011 zo dňa 27. 11. 2011 vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom vo výške 400,- €.  

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. 

 

Kupujúci nie sú osobami podľa ustanovenia § 9a, odst. 6 a 7 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou 

aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to náklady na vypracovanie znaleckého 

posudku vo výške 50,- € a návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

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

 

18. Informatívna správa – podmienky pre investičný zámer výstavby obchodného centra 

na sídlisku Drieňová  

 

Uznesenie č. 52/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu - podmienky pre investičný zámer výstavby obchodného centra na   

     sídlisku Drieňová.  

 

B. U k l a d á   

     Mestskému úradu zabezpečiť vypracovanie:  

1. geometrického plánu na časť pozemku parc. č. CKN 5333/1 o výmere 4000 m2 

2. znaleckého posudku o cene nehnuteľností uvedených pod bodom 1.  

 

  

19.  Záver 
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1. Antalaová Renáta I I I I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

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

7. Chovanová Helena I I I I I I I I

8. Ivaška Peter I I I I I I I I

9. Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

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

15 0 0 0 12 1 2 0 14 0 0 1 15 0 0 0 15 0 0 0 13 1 0 1 15 0 0 0 14 0 1
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15 15 1515 15

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 28. 2. 2012
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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 neprítomný neprítomný

Beňo Ivan I I I I I I I I

Blaškovičová Miriam I I I I I I I I

Čabák Juraj neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Chovanová Helena I I I I I I I I

Ivaška Peter I I neprítomný I I I I I

Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 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 I

Mravec Peter I I I I neprítomný I I I

Palášthy Karol I I I I I I neprítomný neprítomný

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

10 5 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 15 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 28. 2. 2012
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Antalaová Renáta I I I I I I I I

Bačík Pavel I I I I I I I I

Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 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 neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Chovanová Helena I I I I I I I I

Ivaška Peter I I I I I I I I

Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 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 neprítomný neprítomný neprítomný I I I I

Mravec Peter I I I I I I I I

Palášthy Karol neprítomný 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

13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 2 0 13 0 2 0 15 0 0 0 15 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 28. 2. 2012
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Antalaová Renáta I

Bačík Pavel I

Barák Ľubomír I

Beňo Ivan I

Blaškovičová Miriam I

Čabák Juraj neprítomný

Chovanová Helena I

Ivaška Peter I

Klauz Milan neprítomný

Koťová Helena I

Lukačko Dušan I

Mojička Ján I

Mravec Peter I

Palášthy Karol I

Palovič Slavomír I

Volf Gejza I

Zimmermann Marián I

14 1 0 0

Počet prítomných: 15

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 28. 2. 2012

52/2012


