
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 24. apríla 2013 

 

 

1. Otvorenie  

 

Uznesenie č. 22/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

     s dátumom  24. apríl 2013 s nasledovnou zmenou: 

     bod Plat primátorky Mesta Banská Štiavnica zaradiť pred majetkové veci.   

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

Uznesenie č. 23/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej   

     Štiavnici, konaného dňa 20. februára 2013.  

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 24/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov a §-u 7 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov   

u z n i e s l o  sa   na 

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013  o poskytovaní    

     dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, s nasledovnými pripomienkami:  

- § 8, bod 1. písm. a) uviesť v znení: primátor mesta v čiastke do 1000,- € vrátane 

- § 8, bod 1. písm. b) uviesť v znení: Mestské zastupiteľstvo v čiastke nad 1000,- € 

- § 9, bod 3. písm. e) doplniť: služby a „ aktivity“ na podporu regionálneho rozvoja ... 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 

z domácností na území Mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 25/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. U z n i e s l o    sa  na  

     Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 4/2013 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území mesta 

Banská Štiavnica. 



5. Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2012  

 

Uznesenie č. 26/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Správu o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2012, s pripomienkami. 
 

6. Správa o výsledkoch vládneho auditu č. A 386-Projekt č. 22110120090 – 

rekonštrukcia ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici a výsledkoch kontroly Úradu pre 

verejné obstarávanie  

 

Uznesenie č. 27/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Správu o výsledkoch vládneho auditu č. A 386 – Projekt č. 22110120090 – rekonštrukcia     

     ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici a výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie.  

 

7. Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite Štefultov, 

Banská Štiavnica“  

 

Uznesenie č. 28/2013 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

     1. zadanie pre vypracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite Štefultov,     

         Banská Štiavnica„ 

     2. začatie prác súvisiacich s obstarávaním „Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite      

         Štefultov , Banská Štiavnica“, kde obstarávateľom je v zmysle zákona súkromný  

         investor  Mgr. Radko Holub. 

 

8. Správa k projektu – Komunitné centrum Šobov  

 

Uznesenie č. 29/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e  

    1. predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna    

        inklúzia, prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie č. 2.1: Podpora sociálnej   

        inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených   

        prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované   

        rómske komunity na realizáciu  projektu s názvom: „Komunitné centrum Šobov“. 

 

    2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

 

    3. zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu s názvom     

       „Komunitné centrum Šobov“ a to vo výške 5 %, t. j max. 10 000 € z rozpočtu mesta   

        Banská Štiavnica v rokoch 2013 - 2015 z celkových oprávnených nákladov projektu,   

        ktoré sú vyčíslené vo výške cca 200 000 €. 



9. Plat primátorky Mesta Banská Štiavnica   

 

Uznesenie č. 30/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A.  S c h v a ľ u j e   
     plat primátorky Mesta Banská Štiavnica v zmysle zákona NR SR 154/2011 Z. z., ktorým sa mení    

     a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí   

     a primátorov miest v znení neskorších predpisov  vo výške 2208 € od 01. 01. 2013. 

 

10. Majetkové veci mesta  

a) Prevod nehnuteľností k. ú. Štiavnické Bane – priamy odpredaj pozemku, p. 

Valach 

 

Uznesenie č. 31/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 13/2013 zo dňa 20. februára 2013, ktorým  bol na základe žiadosti  

Rastislava Valacha,  schválený zámer na priamy odpredaj majetku v obci Štiavnické Bane.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na prevod nehnuteľností formou priameho odpredaja  

v zákonom stanovenej lehote  zverejnený pod č. 1/2013  v termíne od  25.februára – 13. 

marca  2013 obvyklým spôsobom. V stanovenom termíne neboli k predmetu, ani k spôsobu 

prevodu pozemku  C KN parcela č. 1085/3  o výmere 76 m
2
, záhrada, doručené žiadne 

pripomienky ani iné cenové ponuky. 

 

Nehnuteľnosť je vedená v KN  Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 1080, pre okres 

Banská Štiavnica, obec Štiavnické Bane, k. ú. Štiavnické Bane. 

 

B. S c h v a ľ u je      

prevod  nehnuteľností  vedených v KN  Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 1080, pre 

okres Banská Štiavnica, obec  Štiavnické Bane, k. ú. Štiavnické Bane ako  pozemok parcela C 

KN č. 1085/3  o výmere 76m
2
, záhrada, spôsobom uvedeným v § 9a, odst.1, písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  priamym predajom  za 

kúpnu cenu  stanovenú dohodou  vo výške  247 €, t.j. 3,25 €/m
2
, stanovenú  podľa osobitného 

predpisu Znaleckým posudkom 74/2012 zo dňa 31.10.2012, 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, do výlučného   vlastníctva  Rastislava Valacha,   trvale bytom Drieňovo č. 23, 

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

obcí v platnom znení.  

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 

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradí  aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností 

a to náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 €, a správny poplatok  na 

vklad do KN vo výške 66 €    

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 13 za 13, proti 0, zdržalo sa 0 



b) Prevod nehnuteľností v lokalite Počúvadlianske Jazero v Banskej Štiavnici – 

priamy odpredaj pozemkov, p. Ivanič  

 

Uznesenie č. 32/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

v súlade s § 9a, odst.(8), písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien 

a predpisov prevod pozemkov spolu o výmere 33 m
2
, v KN Správa katastra Banská Štiavnica 

vedených ako parcela C KN č. 6742/4 o výmere 15 m
2
, zastavaná plocha,   C KN parcela č. 

6742/5 o výmere 2 m
2
,  zastavaná plocha a C KN parcela č. 6742/6 o výmere 16 m

2
, 

zastavaná plocha, ktoré sú zastavané stavbou  č. súp. IV. 153- objekt technického vybavenia, 

v prospech vlastníkov stavby  Karola Ivaniča s manž., obaja trvale bytom v Banskej Štiavnici, 

Počúvadlianske Jazero č. 32,  za kúpnu cenu určenú dohodou vo výške 20 €/m
2
, spolu 660 €.  

 

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci  spolu s kúpnou cenou 

uhradia aj správny poplatok na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 

66 €.  

 

Pozemky parcela C KN č. 6742/4 o výmere 15 m
2
, zastavaná plocha, parcela  C KN parcela č. 

6742/5 o výmere 2 m
2 

a parcela  C KN parcela č. 6742/6 o výmere 16 m
2
, zastavaná plocha sú 

vedené v KN Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

Hlasovanie : 

Prítomných 14 za 14, proti 0, zdržali sa 0 

 

c) Prevod nehnuteľnosti   na sídlisku Drieňová  (radová zástavba garáží) v Banskej 

Štiavnici - priamy odpredaj   pozemku, p. Gallová 

 

Uznesenie č. 33/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

v súlade s § 9a, odst.(8), písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien 

a predpisov prevod pozemku parcela C KN č. 5289/107 o výmere 20 m
2
, zastavané plochy, 

na ktorom je postavená stavba č. súp.  I. 2746 – garáž, v prospech vlastníka stavby,  Márii 

Gallovej, rod. Štangová, trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. L. Svobodu č. 16 1317/22, za 

cenu stanovenú dohodou vo výške  400 €  (20 €/m2).   

 

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy.  Mária Gallová  spolu s kúpnou 

cenou uhradí aj správny poplatok na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo 

výške 66 €.  

 

Parcela C KN č. 5289/107 je vedená v KN Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 1, pre 

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

 

Hlasovanie : 

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

 



d) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Údolná – priamy odpredaj pozemku, p. 

Dubeň  

 

Uznesenie č. 34/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

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

 - pozemok C KN parcela č. 5565/9 o výmere 17 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie 

Nehnuteľnosť je vedená v KN 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  stanovenú dohodou vo výške 170 € (10 €/m2) , čo je cena vyššia 

ako hodnota pozemku  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom 24/2013  

zo dňa 5.4.2013 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. 5565/9  na  Ul. Údolná   v Banskej Štiavnici  priamym odpredajom a zároveň určiť 

lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do  13. 5. 2013. 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 14                                                             za 10, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1 

 

e) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Pod Kalváriou – priamy odpredaj 

pozemku, Prof. Ing. Július Novotný, CSc. 

 

Uznesenie č. 35/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Pod Kalváriou   v Banskej Štiavnici  

 - pozemok C KN parcela č. 4906/4 o výmere 129 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie 

 

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 minimálne za cenu  vo výške 1530  € (11,83 €/m2),  stanovenú  podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom 11/2013  zo dňa 27.2.2013 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. 4906/4  na  Ul. Pod Kalváriou   v Banskej Štiavnici  priamym odpredajom a zároveň 

určiť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do  13. 5. 2013. 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 13 za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

f) Návrh na zrušenie Uzn. MsZ č. 150/2012 zo dňa 9. 10. 2012 a 166/2012 zo dňa 28. 

11. 2012   

 

Uznesenie č. 36/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. R u š í    

1. Uznesenie MsZ č. 150/2012 zo dňa 9. októbra 2012, ktorým bol schválený zámer na prevod 

pozemku parcela C KN č. 5538/6 o výmere 223 m2, zastavaná plocha v k. ú. Banská 

Štiavnica za cenu stanovenú dohodou vo výške 10 €/ m2 a 

2. Uznesenie MsZ č. 166/2012 zo dňa 28. novembra 2012 ,  ktorým bol schválený prevod 

pozemku parcela C KN č. 5538/6 o výmere 223 m2, zastavaná plocha a nádvorie v prospech 

žiadateľov Štefana Rocha s manž. za cenu stanovenú dohodou vo výške 10 €/ m2, spolu 2230 

€ .  

Uznesenia nie sú  vykonateľné, nakoľko k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedošlo.   

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 



g) Návrh na vyhlásenie 2. opakovanej obchodnej verejnej súťaže -  Ul. Križovatka č. 

25 

 

Uznesenie č. 37/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich ustanovení zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. III odst. 2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu 

Banská Štiavnica  

 

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

že do vyhlásenej opakovanej obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku 

mesta: rodinný dom,  súp. č. 921,  postavený na parcele  C KN č. 1957/1 na Ul. 

Križovatka 25 v Banskej Štiavnici, v termíne do ukončenia  predkladania návrhov súťaže, 

t. j. do 27. 2. 2013, nebol predložený žiadny návrh. 

 

B. S ch v a ľ u j e  

1. vyhlásenie a podmienky 2. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 

rodinného domu so súpisným číslom 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 v k. ú. Banská 

Štiavnica, 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, 

obchodnou verejnou súťažou s minimálnou požadovanou kúpnou cenou vo výške 

45 000,00 €, ktorá je vyššia, ako všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým 

posudkom č. 9/2012 zo dňa 23.2.2012, vypracovaným Ing. Igorom Mičkom, znalcom 

z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, tak ako je uvedené v návrhu na 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 1 tohto uznesenia). 

2. vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

            predseda komisie: Ing. Marián Zimmermann 

            členovia komisie: JUDr. Dušan Lukačko, Peter Ivaška, Dr. Milan Klauz, JUDr. Emília   

                                         Jaďuďová  

            zapisovateľ: Oľga Nigríniová  

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 14               za 9, proti 1, zdržali sa 3, nehlasovalo 1 

 

Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 

 

 

 

 



Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:   29.4.2013 
 

 

Mesto Banská Štiavnica 

 

v y h l a s u j e 
 

2. opakovanú obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. 

Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta: 

1) nehnuteľnosti: rodinný dom,  súp. č. 921,  postavený na parcele  C KN č. 1957/1 

vedený 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 pozemky 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, na Ul. Križovatka 25 v Banskej Štiavnici.   

2) popis nehnuteľností: prízemný rodinný dom, nepodpivničený, so sedlovou 

strechou. Objekt je napojený na verejnú, elektrickú, vodovodnú, kanalizačnú 

a plynovodnú sieť. Stropy sú drevené, krov je väznicový sedlový, krytina 

čiastočne škridlová a čiastočne eternitová. Podlahy sú prevažne z kamennej 

dlažby, v sociálnych zariadeniach z keramickej dlažby, ostatné miestnosti majú 

PVC resp. cementový poter. Vykurovanie z časti ústredné teplovodné s plynovým 

kotlom a z časti lokálne plynovými pecami (gamatky). Elektroinštalácia svetelná 

a motorická. Vek stavby bol odhadnutý znalcom na viac ako 100 rokov. Objekt si 

vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, užívanie budovy je v súčasnom stave 

z bezpečnostného hľadiska naďalej neprípustné. Pozemky 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, na Ul. Križovatka 25 v Banskej 

Štiavnici.   

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

I.  

Úvodné ustanovenie 

 Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu 

Banská Štiavnica a uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 11/2012, 

zo dňa 31.1.2012 a č. 37/2013, zo dňa 24.4.2013.  

II. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na kúpu 

nehnuteľností  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to : 



- rodinný dom,  súp. č. 921,  postavený na parcele  C KN č. 1957/1 vedený 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  pozemky 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, na Ul. Križovatka 25 v Banskej Štiavnici.   

- popis nehnuteľností: prízemný rodinný dom, nepodpivničený, so sedlovou strechou. 

Objekt je napojený na verejnú, elektrickú, vodovodnú, kanalizačnú a plynovodnú sieť. 

Stropy sú drevené, krov je väznicový sedlový, krytina čiastočne škridlová a čiastočne 

eternitová. Podlahy sú prevažne z kamennej dlažby, v sociálnych zariadeniach 

z keramickej dlažby, ostatné miestnosti majú PVC resp. cementový poter. 

Vykurovanie z časti ústredné teplovodné s plynovým kotlom a z časti lokálne 

plynovými pecami (gamatky). Elektroinštalácia svetelná a motorická. Vek stavby bol 

odhadnutý znalcom na viac ako 100 rokov. Pozemky 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, na Ul. Križovatka 25 v Banskej Štiavnici.   

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je cena 

45. 000,- € slovom: štyridsaťpäťtisíc tisíc eur. 

3. Všeobecná hodnota nehnuteľností určená na základe znaleckého posudku č. 9/2012, 

vypracovaného znalcom z odboru stavebníctva, Odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. 

Igorom Mičkom, zo dňa 23.2.2012 je 24.800,- €.  

III. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 29.4.2013. 

2. Do znaleckého posudku môžu záujemcovia nahliadnuť na Mestskom úrade, odd. 

právnom a správy majetku, počas úradných hodín, tu si môžu dohodnúť aj obhliadku 

nehnuteľností, do doby uzávierky tejto obchodnej verejnej súťaže. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 5.6.2013 o 15:00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční 5.6.2013 o 15:15 hod. v zasadačke 

Mestského úradu v Banskej Štiavnici. 

5. Oznámenie vybraného návrhu:  do 10  dní od schválenia mestským zastupiteľstvom 

6. Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom mesta v rámci schválených 

súťažných podmienok bude po prerokovaní v MsR predložený na najbližšie 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza, 

o ktorom MsZ rozhodne uznesením. 

IV. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Obchodná verejná  súťaž  sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 29.4.2013.  

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov  

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna a je vyššia ako všeobecná hodnota stanovená 

znaleckým posudkom. 



4. Navrhovateľ zloží na účet Mesta Banská Štiavnica č. 1471306959/0200 vedený vo 

VÚB finančnú zábezpeku vo výške 3.000 € (slovom: tri tisíc EUR), tak aby táto bolo 

pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 15:00 hod. dňa 5.6.2013. Na príkaze 

k úhrade musí byt uvedený účel platby a kto platbu realizoval (finančná zábezpeka na 

predaj nehnuteľnosti vo verejnej súťaži, firma – meno a priezvisko). Finančná 

zábezpeka, ktorá nebude pripísaná na účet vyhlasovateľa v stanovenej lehote sa 

považuje za neuhradenú! 

5. Ak vybratý účastník súťaže o kúpu majetku zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, prepadne zložená finančná zábezpeka v prospech Mesta Banská 

Štiavnica z titulu zmluvnej pokuty. 

6. V prípade, že vybratý účastník súťaže zmarí verejný výber uchádzača tým, že 

v stanovenej lehote neuzavrie s Mestom Banská Štiavnica kúpnu zmluvu, nebude sa 

môcť zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu. 

7. V prípade zmarenia výberu podľa bodu 6. bude navrhnutý za kupujúceho druhý 

navrhovateľ v poradí, ak jeho návrh kúpnej ceny bude nižší najviac o 5 % vybratého 

návrhu, za podmienky že najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia 

o možnosti kúpy nehnuteľností zloží na účet mesta finančnú zábezpeku a písomne 

potvrdí svoj záujem o uzavretie kúpnej zmluvy a kúpnu zmluvu za podmienok 

určených v tomto vyhlásení podpíše najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže kupujúcemu, schválených Mestským zastupiteľstvom. V prípade 

potvrdenia záujmu a následného zmarenia kúpy nehnuteľností v stanovenej lehote 

zložená finančná zábezpeka prepadá v prospech Mesta Banská Štiavnica z titulu 

zmluvnej pokuty.                 

8. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VIII. týchto 

podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na predkladanie ponúk,  t.j. do  5.6.2013, do 15.00 hod. 

10. Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi navrhovateľov 

s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 10 dní od schválenia vyhodnotenia  

obchodnej verejnej súťaže v Mestskom zastupiteľstve.   

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena 

podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 

12. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a statického posudku, ktorý 

sa nachádza na Mestskom úrade Banská Štiavnica v úradných hodinách a dohodnúť si 

obhliadku objektu.   

13. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej 

v podmienkach súťaže. 

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

15. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, 

ktorý v súťaži zvíťazil. 

16. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa na otváraní obálok, s tým že po otvorení obálok 

komisia bude pracovať bez prítomnosti verejnosti. 

17. Neúspešným navrhovateľom bude záloha vrátená do 10 dní od ukončenia predkladania 

návrhov do súťaže, na účet uvedený v návrhu.  

V. 

Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže, že:  



 najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

túto zrekonštruuje, alebo na jej mieste postaví nový objekt s najviac  tromi 

nadzemnými podlažiami a podkrovím so sedlovou strechou, čo preukáže 

právoplatným kolaudačným rozhodnutím.  

 vybuduje dostatočný počet parkovacích plôch v súlade s platnou legislatívou 

a STN podľa budúceho využitia objektu  

2. Kupujúci predloží do obchodnej verejnej súťaže záväzný zámer s ďalším využívaním 

odkúpenej nehnuteľnosti.  

3. Záväzok kupujúceho na rekonštrukciu, resp. prestavbu objektu bude zapracovaný 

v kúpnej zmluve spolu s podmienkou vybudovania dostatočného počtu parkovísk 

podľa budúceho využitia objektu.    

4. V prípade, že kupujúci dohodnuté lehoty nedodrží a do troch rokov nepredloží 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie, v kúpnej zmluve si Mesto Banská Štiavnica 

uplatní právo predkupnej kúpy nehnuteľností za cenu určenú znaleckým posudkom 

platným v čase prevodu na navrhovateľa. V prípade, že  na pozemku už budú 

kupujúcim realizované stavebné práce, ako napr. rozostavaná stavba, resp. časť stavby 

je povinnosťou kupujúceho tieto odstrániť, ak sa s Mestom Banská Štiavnica 

nedohodne inak.    

VI. 

Podmienky predaja 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti, schválením Mestským 

zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici. 

2. Kúpna zmluva bude podpísaná najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže kupujúcemu. 

3. Cena za nehnuteľnosti po odpočítaní zloženej finančnej zábezpeky bude uhradená 

pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci spolu s navrhnutou kúpnou cenou uhradí aj 

cenu znaleckého posudku vo výške 150,00 € a poplatok za vklad nehnuteľnosti do KN 

vo výške 66,- €. 

4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Banská Štiavnica po uhradení 

celej kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov. 

5. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie 

kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom,  budú nehnuteľnosti ponúknuté 

na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri 

posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov podľa čl. IV.  

VII. 

Kritéria hodnotenia návrhov 

1. kritériom hodnotenia predložených návrhov je 

a.) súhlas so splnením všetkých  podmienok tejto verejnej obchodnej súťaže  

b.) ponúkaná kúpna cena  
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ, ktorý ponúkne najvyššiu cenu 

za ponúkané nehnuteľnosti a ktorému bude priradené poradie č.1. V poradí druhému 

najvýhodnejšiemu návrhu sa priradí  poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri 

ďalších návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.  

3. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na 

druhom a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 

VIII. 

Podanie ponuky/ návrhu 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu 

vyhlasovateľa :  

    Mesto Banská Štiavnica  



    Radničné nám. č. 1 

     969 24 Banská Štiavnica 

        s viditeľným označením - textom :  

„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNOSTÍ Križovatka 25.“ 
  

2. Poverený zamestnanec podateľne Mestského úradu vyznačí na obálke „Prijaté : 

poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím  podpisom“.  

3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie : 

3.1.   presné označenie navrhovateľa  

(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.; fyzická osoba 

podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, 

a priloží kópiu živnostenského listu, resp. aktuálneho výpisu z obchodného registra a 

tel. č.); 

3.2.  označenie nehnuteľnosti o ktorú má navrhovateľ záujem;  

3.3.  návrh kúpnej ceny a zámeru na rekonštrukciu resp. výstavbu a následné 

využitie  objektu 

3.4.  záväzok, že navrhovateľ od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť  tak ako stojí a  

leží  za ním  navrhnutú cenu, ktorú zaplatí  tak ako je uvedené v čl. VI. bod 2 a 3  

tohto  vyhlásenia; 

3.5.  súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže, prehlásenie navrhovateľa, že pozná 

stav  nehnuteľností a osobitné vlastnosti si k nehnuteľnostiam nebude vymieňovať, 

hodnoverný doklad o zložení finančnej zábezpeky a číslo účtu na ktorý má byť vrátená 

finančná zábezpeka; 

3.6.  čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote  

splatnosti  žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica, štátu, daňovému úradu, 

sociálnej  a zdravotnej poisťovni (tlačivo si žiadateľ môže vyzdvihnúť na Mestskom 

úrade; 

3.7.  ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný ( u právnickej osoby aj  pečiatka  

a podpis  konajúcej osoby ). 

 

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 

ponúk  

     zo  súťaže vylúčený. 

  

 Banská Štiavnica, dňa 29.4.2013                                   

 

 

 

 

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                 primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže - Dom smútku na    

Štefultove 

 

Uznesenie č. 38/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  v súlade s § 11 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a prislúchajúcich ustanovení zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. III. odst. 2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu 

Banská Štiavnica 

A. S c h v a ľ u j e  

1) vyhlásenie opakovanej  obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a odst. 1 písm. a) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  na odpredaj domu smútku súp. č. 373 postaveného na 

pozemku parcela C KN č. 67/1, v k. ú. Banská Štiavnica 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 tak, ako je uvedené v návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia). 

2) vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie: Ing. Slavomír Palovič 

členovia komisie:  JUDr. Dušan Lukačko 

     JUDr. Emília Jaďuďová 

     Ing. Miriam Blaškovičová 

     Ing. Ján Mojička 

zapisovateľ:   Oľga Nigríniová 

 

B. P o v e r u j e  

1) Mestský úrad, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

zverejniť najmenej 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej 

súťaže, podmienky  opakovanej obchodnej verejnej súťaže a zabezpečiť vyhodnotenie 

súťažných návrhov komisiou menovanou   v časti A.4 tohto uznesenia. 

Výsledok súťaže a spôsob naloženia s majetkom mesta v rámci schválených súťažných 

podmienok po prerokovaní v mestskej rade predložiť na schválenie na najbližšie 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: 12      za 11, proti 0, zdržal sa 1 

Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:  29.4.2013 

  

         

Mesto Banská Štiavnica 

 

v y h l a s u j e 
 

opakovanú obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 

nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica: 

domu smútku súp. č. 1986 na Ul. J. I. Bajzu č. 9 v Banskej Štiavnici, postaveného 

na  pozemku parcela C KN č. 67/1, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Banská 

Štiavnica. 

 

Popis nehnuteľnosti – prízemná, murovaná nepodpivničená budova. Vykurovanie sa v objekte 

nenachádza, avšak sú zriedené prípojky na elektrické akumulačné pece. Elektroinštalácia je 

svetelná a motorická, napojenie objektu na miestny  vodovod a odkanalizovanie objektu si 

kupujúci bude riešiť na vlastné náklady. Objekt pozostáva z obradnej miestnosti a vedľajších 

priestorov: chodby, skladových priestorov a WC.  Objekt bol daný do užívania v r. 1987.  

Predmetom prevodu je len stavba na pozemku. Vlastnícky vzťah k pozemku nie je 

usporiadaný.  

Záujemcovia sa upozorňujú že pri budúcom využívaní objektu a priľahlých pozemkov je 

potrebné zachovať ochranné pásmo Horného cintorína na Štefultove, t. j. 50 m od cintorína 

v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve. 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 
I  

Úvodné ustanovenie 

 Predaj nehnuteľnosti  sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený  Mestu 

Banská Štiavnica a uznesením Mestského  zastupiteľstva V Banskej Štiavnici č. 38/2013, 

zo dňa 24. 4. 2013. 

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom opakovanej obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej  ponuky  

na kúpu nehnuteľnosti  - domu smútku súp. č. 373 na Ul. J. I. Bajzu č. 9 v Banskej 

Štiavnici, postaveného na pozemku parcela C KN č. 67/1 v k. ú. Banská Štiavnica. 

Predmetom prevodu je len stavba. Vlastnícky vzťah k pozemku zastavanom stavbou 

nie je usporiadaný. 

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na predaj je  

27.100,00 €, slovom: dvadsaťsedemtisíc jednosto €.   

3. Cena je určená znaleckým posudkom č. 74/2011 zo dňa 23.11.2011, vypracovaným 

súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom a jeho aktualizáciou zo dňa 22.10.2012. 

 

 

III 

Časový plán súťaže 



1. Vyhlásenie súťaže : 29.4.2013 

2. Do znaleckého posudku môžu záujemcovia nahliadnuť na Mestskom úrade, odd. 

právnom a správy  majetku, počas úradných hodín, do doby uzávierky tejto 

obchodnej verejnej súťaže 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 5.6.2013 o 11.00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 5.6.2013 o 11.05 hod. na v Zasadacej 

miestnosti Mestského úradu. 

5. Oznámenie vybraného návrhu :  do 10  dní od schválenia mestským zastupiteľstvom 

6. Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom mesta v rámci schválených 

súťažných podmienok bude po prerokovaní v mestskej rade predložený na najbližšie 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza, 

o ktorom MsZ rozhodne uznesením. 

 

IV 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Obchodná verejná  súťaž   sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej 

súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 29.4.2013.  

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov 

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna a je stanovená znaleckým posudkom.  

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII.  týchto 

podmienok    

      verejnej obchodnej súťaže. 

5. Záujemca zloží na účet Mesta Banská Štiavnica č. 1471306959/0200, vedený vo VÚB 

     v Banskej Štiavnici,  zálohu 3000 € (slovom tritisíc eur), tak, aby táto bola pripísaná   

     na účet Mesta najneskôr do 11,00 hod. dňa  5.6.2013, aby bolo možné preveriť jej   

     pripísanie  na účet mesta pred vyhodnotením podaných návrhov. O zložení zábezpeky   

     predloží navrhovateľ k svojmu návrhu hodnoverný doklad  potvrdený bankou. Na   

     príkaze musí byť uvedený účel platby a kto platbu realizoval (záloha na predaj  

     nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži firma – meno a priezvisko).   

6. Ak vybraný záujemca o kúpu majetku zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie 

kúpnej  zmluvy, prepadne uhradená záloha na kúpnu cenu v prospech Mesta Banská 

Štiavnica z titulu zmluvnej pokuty.  

7. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie 

s Mestom Banská Štiavnica zmluvu o budúcej zmluve, respektíve kúpnu zmluvu, 

nebude sa môcť zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu. 

8. V prípade zmarenia výberu podľa vyššie uvedenej vety bude navrhnutý za kupujúceho 

druhý záujemca v poradí, ak jeho ponuka bola od ponuky, ktorá vyhrala nižšia najviac 

o výšku zálohy, za podmienky, že pred uzatvorením zmluvy zloží zálohu vo výške 

požadovanej predmetnou verejnou obchodnou súťažou.   

9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na   predkladanie ponúk,  t.j. do  5.6.2013, do 11.00 hod. 

10. Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi záujemcov s výsledkom 

verejnej obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia  vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže   v Mestskom zastupiteľstve. 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť   podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie  ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.   Zmena 

podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 



12. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na 

Mestskom   úrade Banská Štiavnica, vyžiadať si bližšie informácie o stave objektu 

a dohodnúť si obhliadku objektu na Mestskom úrade, odd. právnom a správy majetku 

v úradných hodinách.   

13. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej   

v podmienkach  súťaže. 

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

15. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, 

ktorý v súťaži zvíťazil.  

16. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa otvárania obálok, potom už komisia pracuje 

samostatne. 

17. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 dní od ukončenia predkladania 

návrhov súťaže na účet uvedený v predloženom  návrhu. 

 

V 

Podmienky  predaja 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti, schválením Mestským 

zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici. 

2. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže kupujúcemu, inak stráca nárok na kúpu objektu a zaplatená 

zábezpeka prepadá v prospech predávajúceho. 

3. Cenu za nehnuteľnosť po odpočítaní zábezpeky kupujúci uhradí  pred podpisom 

kúpnej zmluvy, t. j. najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov 

súťaže kupujúcemu. Kupujúci spolu s ponúknutou kúpnou cenou uhradí aj cenu 

znaleckého posudku vo výške 80,00 € a poplatok za vklad nehnuteľnosti do KN vo 

výške 66,- €. 

4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Banská Štiavnica po 

uhradení celej kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov. 

5. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie 

kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom,  bude nehnuteľnosť 

ponúknutá na odkúpenie záujemcovi,  ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí 

určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

 

VI 

Kritéria hodnotenia návrhov 

1. Kritériá hodnotenia  predložených návrhov sú nasledovné:                                                         

a) navrhovaná kúpna  cena nehnuteľnosti predložená navrhovateľom                                        

b) účel využitia kupovanej nehnuteľnosti, ktorý musí byť v súlade s územným   

                plánom mesta a nesmie mať rušivé vplyvy na životné prostredie a verejný 

                poriadok. 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej 

bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  

poradie č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude 

priradené číslo podľa poradia.  

3. V prípade rovnakých návrhov  rozhodne skorší termín podania návrhu. 

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na 

druhom a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 

 

VII 

Podanie ponuky/ návrhu 



1.   Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu     

vyhlasovateľa :  

    Mesto Banská Štiavnica  

    Radničné nám. č. 1 

     969 24 Banská Štiavnica 

        s viditeľným označením - textom :  

„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE domu smútku súp. č. 373.“ 

 

2. Poverený zamestnanec podateľne Mestského úradu vyznačí na obálke „ Prijaté : 

poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím  podpisom “.  

 

3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie : 

3.1. presné označenie navrhovateľa  

(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.; 

fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, 

konajúcu osobu/ zástupcu, a priloží kópiu živnostenského listu, resp. 

aktuálneho výpisu z obchodného registra a tel. č.) 

3.2. označenie nehnuteľnosti o ktorú má navrhovateľ záujem  

3.3. ponuku kúpnej ceny a splnenie podmienky uhradenia zálohy   

3.4. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť  tak ako stojí a leží  za ním    

          navrhnutú cenu, ktorú zaplatí  tak ako je uvedené v čl. V. bod 2 a 3 tohto   

          vyhlásenia 

3.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže  

3.6. čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote  

         splatnosti žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica, štátu, daňovému úradu,   

         sociálnej a zdravotnej poisťovni (tlačivo si žiadateľ môže vyzdvihnúť na   

         Mestskom úrade) 

         číslo účtu na ktorý má byť v prípade neúspechu v súťaži vrátená finančná  

         záloha.      

3.7. ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný / u právnickej osoby aj  pečiatka    

         a podpis  konajúcej osoby /. 

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri 

vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

 Banská Štiavnica, dňa 29.4.2013  

 

            

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.  

                                          primátorka mesta  

 

 

i) Návrh na naloženie s majetkom mesta- Pitukov dom  

 

Uznesenie č. 39/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1) zámer na odpredaj rodinného domu  súp. č. 138 na Ul. Novozámocká č. 10  v Banskej 

Štiavnici postavený na pozemku parcela C KN č. 2315, v k. ú. Banská Štiavnica 

a pozemku p. č.  C KN 2315,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 291 m
2  

, 



vedených na LV  č. 2210 a pozemku p. č. E KN 316, záhrady vo výmere 1691 m
2 

, 

vedeného na LV č. 4611.  

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 2210 a 4611 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. 

3) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj rodinného domu  súp. č. 138 na Ul. 

Novozámocká č. 10  v Banskej Štiavnici postaveného na pozemku parcela C KN č. 

2315, v k. ú. Banská Štiavnica a pozemku p. č.  C KN 2315,  zastavané plochy 

a nádvoria, vo výmere 291 m
2  

, vedených na LV  č. 2210 a pozemku p. č. E KN 316, 

záhrady vo výmere 1691 m
2 

, vedeného na LV č. 4611. zapísaných  KN Katastrálneho 

úradu  Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica,  pre okres Banská 

Štiavnica,  obec Banská Štiavnica,  k. ú. Banská Štiavnica na LV 2210 a 4611 

v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto Banská Štiavnica tak, ako je uvedené 

v návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto 

uznesenia). 

4) vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie:  Ing. Juraj Čabák 

členovia komisie:   Ing. arch. Peter Mravec 

   Renáta Antalová 

  JUDr. Emília Jaďuďová 

  Oľga Nigríniová 

zapisovateľ:  Renáta Baráková 

B. P o v e r u j e  

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

v platnom znení, zverejniť, najmenej 15 dní pred uzávierkou na podávanie 

návrhov do obchodnej verejnej súťaže, podmienky  obchodnej verejnej súťaže a 

zabezpečiť vyhodnotenie súťažných návrhov komisiou menovanou v časti A.4 

tohto uznesenia. 

Výsledok súťaže a spôsob naloženia s majetkom mesta v rámci schválených 

súťažných podmienok po prerokovaní v mestskej rade predložiť na schválenie na 

najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

       

Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:  30.4.2013 

  

         

Mesto Banská Štiavnica 

 

v y h l a s u j e 
 

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na 



podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného 

majetku Mesta Banská Štiavnica a to: 

rodinného domu  súp. č. 138 na Ul. Novozámocká č. 10  v Banskej Štiavnici 

postaveného na pozemku parcela C KN č. 2315, v k. ú. Banská Štiavnica 

a pozemku p. č.  C KN 2315,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 291 m
2  

, 

vedených na LV  č. 2210 a pozemku p. č. E KN 316, záhrady vo výmere 1691 m
2 

, 

vedeného na LV č. 4611.  

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 2210 a 4611 v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – 

Mesto Banská Štiavnica.   

Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, murovaný. Základy sú z kameňa bez vodorovnej 

izolácie. Murivo je kamenné, hrúbky 60 – 70 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové, omietky 

vápenné. Stropy sú drevené trámové, krov hambálkový, čiastočne pultový, krytina 

z pozinkovaného t. č. silne skorodovaného plechu. Objekt je bez dverí, a čiastočne bez okien. 

Podlahy nie sú. Vykurovanie lokálne, t. č. bez vykurovacích telies. Možnosť napojenia na 

elektrickú energiu a vodu z verejnej vodovodnej siete. Kanalizácia nebola znalcom zistená. 

Vzhľadom k tomu, že rodinný dom je dlhšiu dobu neobývaný, jeho stavebno-technický stav je 

havarijný. Veľká časť strechy je zvalená, severovýchodná obvodová stena je staticky narušená 

a čiastočne už spadnutá. 

Opotrebenie stavby bolo znalcom stanovené na 90 %. 

 Nehnuteľnosti sú umiestnené v zastavanom území obce, v pamiatkovej rezervácii.   

 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 
I  

Úvodné ustanovenie 

 Predaj nehnuteľnosti  sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený  Mestu 

Banská Štiavnica a uznesením Mestského  zastupiteľstva V Banskej Štiavnici č. 39/2013, 

zo dňa 24.4.2013 

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej  ponuky  na kúpu 

nehnuteľnosti rodinného domu  súp. č. 138 na Ul. Novozámocká č. 10  v Banskej 

Štiavnici postaveného na pozemku parcela C KN č. 2315, v k. ú. Banská Štiavnica 

a pozemku p. č.  C KN 2315,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 291 m
2  

, 

vedených na LV  č. 2210 a pozemku p. č. E KN 316, záhrady vo výmere 1691 m
2 

, 

vedeného na LV č. 4611.  

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na predaj je  35.000,00 

€, slovom: tridsaťpäť tisíc EUR.   

3. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom č. 23/2013 zo dňa 

4.4.2013, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom. 

 

III 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže : 30.4.2013 



2. Do znaleckého posudku môžu záujemcovia nahliadnuť na Mestskom úrade, odd. 

právnom a správy  majetku, počas úradných hodín, do doby uzávierky tejto obchodnej 

verejnej súťaže 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 19.6.2013 o 15.00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 19.6.2013 o 15.15 hod. na v Zasadacej 

miestnosti Mestského úradu. 

5. Oznámenie vybraného návrhu :  do 10  dní od schválenia mestským zastupiteľstvom 

6. Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom mesta v rámci schválených 

súťažných podmienok bude po prerokovaní v mestskej rade predložený na najbližšie 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza, 

o ktorom MsZ rozhodne uznesením. 

 

IV 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Obchodná verejná  súťaž   sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej 

súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 30.4.2013.  

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov 

budú  všetky zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna a je stanovená znaleckým posudkom.  

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII.  týchto 

podmienok   verejnej obchodnej súťaže. 

5. Záujemca zloží na účet Mesta Banská Štiavnica č. 1471306959/0200, vedený vo VÚB 

      v Banskej Štiavnici,  zálohu 3000 € (slovom tritisíc EUR), tak, aby táto bola   

      pripísaná na  účet Mesta najneskôr do 15,00 hod. dňa 19.6.2013, aby bolo možné   

      preveriť jej pripísanie  na účet mesta pred vyhodnotením podaných návrhov. O zložení   

      zábezpeky predloží  navrhovateľ k svojmu návrhu hodnoverný doklad  potvrdený   

      bankou. Na príkaze musí byť uvedený účel platby a kto platbu realizoval (záloha na   

      predaj nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži firma – meno a priezvisko).   

6. Ak vybraný záujemca o kúpu majetku zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, prepadne uhradená záloha na kúpnu cenu v prospech Mesta Banská 

Štiavnica z titulu zmluvnej pokuty.  

7. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie 

s Mestom Banská Štiavnica kúpnu zmluvu, nebude sa môcť zúčastniť prípadného 

ďalšieho kola výberu. 

8. V prípade zmarenia výberu podľa vyššie uvedenej vety bude navrhnutý za kupujúceho 

druhý záujemca v poradí, ak jeho ponuka bola od ponuky, ktorá vyhrala nižšia najviac 

o výšku zálohy, za podmienky, že pred uzatvorením zmluvy zloží zálohu vo výške 

požadovanej predmetnou verejnou obchodnou súťažou.   

9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty 

na   predkladanie ponúk,  t.j. do  19.6.2013, do 15.00 hod. 

10. Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi záujemcov s výsledkom 

verejnej obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia  vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže   v Mestskom zastupiteľstve. 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť   podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie  ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.   Zmena 

podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 

12. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na 

Mestskom   úrade Banská Štiavnica, vyžiadať si bližšie informácie o stave objektu 



a dohodnúť si obhliadku objektu na Mestskom úrade, odd. právnom a správy majetku 

v úradných hodinách.   

13. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej   

v podmienkach  súťaže. 

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

15. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, 

ktorý v súťaži zvíťazil.  

16. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa otvárania obálok, potom už komisia pracuje 

samostatne. 

17. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 dní od ukončenia predkladania 

návrhov súťaže na účet uvedený v predloženom  návrhu. 

 

V 

Podmienky  predaja 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti, schválením Mestským 

zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici. 

2. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže kupujúcemu, inak stráca nárok na kúpu objektu a zaplatená 

zábezpeka prepadá v prospech predávajúceho. 

3. Cenu za nehnuteľnosť po odpočítaní zábezpeky kupujúci uhradí  pred podpisom 

kúpnej zmluvy, t. j. najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov 

súťaže kupujúcemu. Kupujúci spolu s ponúknutou kúpnou cenou uhradí aj cenu 

znaleckého posudku vo výške 50,00 € a poplatok za vklad nehnuteľnosti do KN vo 

výške 66,- €. 

4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Banská Štiavnica po uhradení 

celej kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov. 

5. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie 

kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom,  bude nehnuteľnosť ponúknutá 

na odkúpenie záujemcovi,  ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri 

posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

 

VI 

Kritéria hodnotenia návrhov 

1. Kritériá hodnotenia  predložených návrhov sú nasledovné:                                                      

a) navrhovaná kúpna  cena nehnuteľnosti predložená navrhovateľom                                     

b)     účel využitia kupovanej nehnuteľnosti, ktorý musí byť v súlade s územným 

plánom mesta a nesmie mať rušivé vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok. 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej 

bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  poradie 

č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo 

podľa poradia.  

3. V prípade rovnakých návrhov  rozhodne skorší termín podania návrhu. 

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na 

druhom a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 

 

VII 

Podanie ponuky/ návrhu 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu 

vyhlasovateľa :  

 



    Mesto Banská Štiavnica  

    Radničné nám. č. 1 

     969 24 Banská Štiavnica 

             s viditeľným označením – textom :  

„NEOTVÁRAŤ – NÁVRH NA ODKÚPENIE „ Pitukov dom, súp. č. 138“ 
 

2. Poverený zamestnanec podateľne Mestského úradu vyznačí na obálke „ Prijaté : 

poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím  podpisom “.  

 

3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie : 

 

3.1. presné označenie navrhovateľa  

(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.; 

fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, 

konajúcu osobu/ zástupcu, a priloží kópiu živnostenského listu, resp. 

aktuálneho výpisu z obchodného registra a tel. č.) 

3.2. označenie nehnuteľnosti o ktorú má navrhovateľ záujem  

3.3. ponuku kúpnej ceny a splnenie podmienky uhradenia zálohy   

3.4. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť  tak ako stojí a leží  za ním    

          navrhnutú cenu, ktorú zaplatí  tak ako je uvedené v čl. V. bod 2 a 3 tohto    

          vyhlásenia 

3.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže  

3.6. čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote    

         splatnosti žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica, štátu, daňovému úradu,   

         sociálnej a zdravotnej poisťovni (tlačivo si žiadateľ môže vyzdvihnúť na   

         Mestskom úrade) 

         číslo účtu na ktorý má byť v prípade neúspechu v súťaži vrátená finančná   

záloha.      

3.7. ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný / u právnickej osoby aj  pečiatka   

        a podpis  konajúcej osoby /. 

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 

ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

 Banská Štiavnica, dňa  30.4.2013 

            

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                 primátorka mesta  

 

 

11. Informatívna správa o zabezpečení financovania autobusovej dopravy v meste 

Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 40/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      informatívnu správu o zabezpečení financovania autobusovej dopravy v meste   

      Banská Štiavnica pre rok 2013.  

 

 



B.  S c h v a ľ u j e   

poskytnutie časti vzniknutej straty pre SAD Zvolen a.s. po optimalizácii všetkých 

autobusových spojov v meste Banská Štiavnica vo výške 2.823,96 €. Suma 21.000 €, 

ktorá je v rozpočte Mesta schválená pre rok 2013, zahŕňala platbu pre SAD a.s., Zvolen 

len za 10 mesiacov roka 2013. Nakoľko nám Banskobystrický samosprávny kraj v roku 

2013 nezaplatí výkony dopravnej obslužnosti za mesiace január a február, ako tomu bolo 

v roku 2012,  je potrebné v rozpočte vyčleniť celkovú výšku úhrady na 23.823,96 € za 

mesiace január až december 2013. Mesačne predstavuje úhrada pre SAD Zvolen a.s., 

sumu 1 985,33 €. 

 

C. U k l a d á   

Mestskému úradu zapracovať do najbližšej zmeny rozpočtu výšku úhrady časti vzniknutej 

straty 2.823,96 € pre SAD a.s., Balkán 53, 960 65 Zvolen v zmysle podpísanej zmluvy 

o úhrade časti vzniknutej straty za mesiace január až december 2013. Suma 2.823,96 € sa 

presunie z položky 637 035 – dane.  

 

12. Informatívna správa o postupe prác na realizácii projektu zberného dvora  

 

Uznesenie č. 41/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Informatívnu správu o postupe prác na realizácii projektu zberného dvora, ktorý je   

     súčasťou projektu „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste  

     Banská Štiavnica“.  

 

 

13. Rôzne 

a) Dohoda o poskytnutí dotácie pre spoločnosť PO-MA, s.r.o. 

 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

 

14. Interpelácie a dopyty  

15. Záver 
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RŽ
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HL

1. Antalová Renáta I I I I I I neprítomná 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 I I I I I I I neprítomný

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

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

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 neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Mravec Peter I I I I I I I

14. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

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

12 0 2 0 14 0 0 0 11 0 3 0 14 0 0 0 14 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 2 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 24. 4. 2013

22/2013 23/2013 24/2013 25/2013 26/2013 27/2013 28/2013 29/2013

11 1214 14 14 14 14 12  
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1. Antalová 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 I neprítomný I I I neprítomný I I

7. Chovanová Helena I I I I I I I I

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

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

14. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

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 neprítomný I

12 0 1 0 13 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 10 0 3 1 13 0 0 0 13 0 0 0 9 1 3 1

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 24. 4. 2013

30/2013 31/2013 32/2013 33/2013 34/2013 35/2013 36/2013 37/2013

13 1413 13 14 14 14 13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 

PČ
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1. Antalová Renáta I I I I

2. Bačík Pavel I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I

4. Beňo Ivan I I I I

5. Blaškovičová Miriam I I I I

6. Čabák Juraj I neprítomný I I

7. Chovanová Helena I neprítomný I I

8. Ivaška Peter neprítomný neprítomný I I

9. Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

10. Koťová Helena I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I

12. Mojička Ján neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Mravec Peter I I I I

14. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

15. Palovič Slavomír I neprítomný I I

16. Volf Gejza I I I I

17. Zimmermann Marián neprítomný I I I

11 0 1 0 10 0 0 0 12 1 1 0 14 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 24. 4. 2013

38/2013 39/2013 40/2013 41/2013

12 10 14 14  
 

 

 

 

 
 


