
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 30. októbra 2013 

 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Uznesenie č. 89/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e 

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s dátumom   

     30. október 2013 bez zmien.   

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 90/2013 

 

Mestské zastupieľstvo  

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 21. augusta 2013. 

 

3. Návrh zmeny rozpočtu č. 2 pre rok 2013 

 

V rámci rokovania k danému bodu v zmysle programu zasadnutia nebolo prijaté uznesenie.   

 

4. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi     

    vo vlastníctve  Mesta  

 

Uznesenie č. 91/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v súlade v ustanoveniami § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. g)  zákona 

SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

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

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní   

      a hospodárení s bytmi vo vlastníctve Mesta.  

 

5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky 

    príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

    zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 92/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

       na Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na    

       čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je   

       Mesto Banská Štiavnica. 



6. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch   

    miestnych komunikácií  na území mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 93/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      na Všeobecne záväznom nariadení č. 6 /2013 o parkovaní  vozidiel  na vymedzených úsekoch   

      miestnych komunikácií  na území mesta Banská Štiavnica, s nasledovnými  

      pripomienkami:  

- v§ 4, bode 6, druhej odrážke doplniť do zátvorky „nájomnú zmluvu“   

-     v§ 4, bode 5 doplniť ďalšiu odrážku „predloženie dokladu o evidencii vozidla“ 

- v§4, bode 7 – držiteľom zlatej a diamantovej Janského plakety „po predložení  

dokladu“.  

 

7.  Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica  „ Zmeny a doplnky č. 3 - Počúvadlianske   

     Jazero“  

Uznesenie č. 94/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      správu o spracovaní  Územného plánu mesta Banská Štiavnica - Zmeny a doplnky č. 3-        

      Počúvadlianske Jazero. 

B.  S ch v a ľ u j e   

      podľa § 43 odst.3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

     (Zákon o obecnom zriadení),  §26 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

      a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), ÚPN mesta Banská 

     Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 3- Počúvadlianske Jazero.  

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

v zmysle §-u 6 a §-u 11, odst. 4 písm. g) Zákona o obecnom zriadení  a v zmysle 

Stavebného zákona na Všeobecne záväznom nariadení  mesta Banská Štiavnica 

č. 7/2013 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 3 – 

Počúvadlianske Jazero. 

D.  S ú h l a s í  

      so spôsobom vyhodnotenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese 

prerokovania. 

 

8.  Správa o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby   

     miestnych komunikácií a verejných priestorov  

 

Uznesenie č. 95/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Správu o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu MK a verejných priestorov pre sezónu   

     2013 – 2014. 

B. S c h v a ľ u j e      

     1. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií, vrátane doplnku k bodu č. 6   

         Spôsob výkonu zimnej údržby, v časti Dispečerská služba     

     2. Krízový plán zimnej údržby miestnych komunikácií 



9.  Správa o príprave mesta na zimnú vykurovaciu sezónu  

 

Uznesenie č. 96/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     správu o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2013/2014, predloženú Bytovou správou   

    s. r. o.  Banská Štiavnica.  

 

10. Digitalizácia kina Akademik   

Uznesenie č. 97/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

správu o  digitalizácii kina Akademik. 

B. S ch v a ľ u j e  

      poskytnutie pôžičky z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu v sume   

     38 000,- € s úrokovou sadzbou 1 % ročne na základe zmluvy medzi Mestom Banská   

     Štiavnica a Audiovizuálnym fondom na digitalizáciu kina Akademik. 

C. U k l a d á  

Mestskému úradu zapracovať do rozpočtov Mesta na roky 2013 – 2016 náklady na 

digitalizáciu Kina Akademik tak, ako je uvedené v správe, t.j.: 

v roku 2013 v sume 8 414,- €,  

v roku 2014 v sume 14 645,- € (DPH) + 13 100 € úhrada pôžičky  

v roku 2015 v sume 13 100,-  € úhrada pôžičky  

v roku 2016 v sume 13 100,-  € úhrada pôžičky 

 

11. Majetkové veci mesta  

a) Prevod nehnuteľnosti na Ul. M. Benku v Banskej Štiavnici, žiadateľ Š. Chríbik 

s manž. 

 

Uznesenie č. 98/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 83/2013 zo dňa 21. augusta 2013, ktorým  bol schválený zámer na 

prevod nehnuteľností na Ul. M. Benku 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 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm. e),   pod  č. 7/2013,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od  22. augusta 

2013. 

B.   S c h v a ľ u j e      

1. prevod majetku mesta a to  pozemku parcela  C KN parcela č. 1225/3 o výmere 240 m
2
, 

zastavaná plocha a nádvorie, vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor,  na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 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,  za cenu určenú  

dohodou vo výške  1301 € (5,42 €/m
2
),  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Štefana Chríbika s manželkou, obaja trvale bytom na Ul. M. Benku č. 5 v Banskej Štiavnici. 



Minimálna hodnota pozemku bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom č. 9/2013  zo dňa 25.2.2013 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. 

 

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

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

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom pozemku parcela C KN č. 1225 na Ul. M. Benku, ktorý 

sa nachádza v silne ohrozenom pásme v nadloží vyrúbanej zlatostriebornej rudy do hĺbky viac 

než 300 m. Ide o najohrozenejší pozemok v celej oblasti štiavnického regiónu, zaradený do 

III. Kategórie ohrozenia poddolovaním. Vlastníci rodinných domov postavených v jeho 

bezprostrednej blízkosti tento susedný pozemok po zveľadení a navození zeminou užívajú  

ako prídomové záhradky a miesto pre oddych. GOP č. 34544011-82/2012 boli za účelom 

zlegalizovania užívacieho vzťahu vytvorené tri samostatné parcely a to pozemok parcela 

1225/3 vo výmere 240 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, 1225/2 o výmere 205 m

2
, zastavaná 

plocha a nádvorie,  pozemok parcela C KN č. 1225/1 o výmere 380 m2, zastavaná plocha a 

nádvorie a ich užívanie bolo následne ošetrené nájomnými zmluvami.  Novovytvorené 

parcely sú v teréne oplotené a súvisia  s  riadnym využívaním  nehnuteľností vo vlastníctve 

žiadateľov.  

Pre mesto Banská Štiavnica sú uvedené novovytvorené parcely z dôvodu ich obmedzeného 

využitia neupotrebiteľné.  

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  1301 €,  uhradia správny poplatok za podanie návrhu na 

vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku č. 9/2013 vo 

výške 17 €, spolu vo výške 1384 €. 

      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) 

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

Mestu Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 prijatého uznesením  MsZ č. 109/2012 zo dňa 

22.8.2012,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržali sa 0 
 

b) Prevod nehnuteľnosti na Ul. M. Benku v Banskej Štiavnici, žiadateľ M. Ivanič 

s manž. 

 

Uznesenie č. 99/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 84/2013 zo dňa 21. augusta 2013, ktorým  bol schválený zámer na 

prevod nehnuteľností na Ul. M. Benku 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 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm. e),   pod  č. 6/2013,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od  22. augusta 

2013. 

B.   S c h v a ľ u j e      

1. prevod majetku mesta, a to  pozemku parcela  C KN parcela č. 1225/2 o výmere 205 m
2
, 

zastavaná plocha a nádvorie, vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny 



odbor,  na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 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,  do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Milana Ivaniča s manželkou, obaja trvale bytom na Ul. M. Benku 

č. 3 v Banskej Štiavnici,  za cenu určenú  dohodou vo výške  1112 € (5,42 €/m
2
). 

 

Minimálna hodnota pozemku bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom č. 9/2013  zo dňa 25. 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. 

 

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

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

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom pozemku parcela C KN č. 1225 na Ul. M. Benku, ktorý 

sa nachádza v silne ohrozenom pásme v nadloží vyrúbanej zlatostriebornej rudy do hĺbky viac 

než 300 m. Ide o najohrozenejší pozemok v celej oblasti štiavnického regiónu, zaradený do 

III. Kategórie ohrozenia poddolovaním. Vlastníci rodinných domov postavených v jeho 

bezprostrednej blízkosti tento susedný pozemok po zveľadení a navození zeminou užívajú  

ako prídomové záhradky a miesto pre oddych. GOP č. 34544011-82/2012 boli za účelom 

zlegalizovania užívacieho vzťahu vytvorené tri samostatné parcely a to pozemok parcela 

1225/3 vo výmere 240 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, 1225/2 o výmere 205 m

2
, zastavaná 

plocha a nádvorie,  pozemok parcela C KN č. 1225/1 o výmere 380 m2, zastavaná plocha a 

nádvorie a ich užívanie bolo následne ošetrené nájomnými zmluvami.  Novovytvorené 

parcely sú v teréne oplotené a súvisia  s  riadnym využívaním  nehnuteľností vo vlastníctve 

žiadateľov.  

Pre mesto Banská Štiavnica sú uvedené novovytvorené parcely z dôvodu ich obmedzeného 

využitia neupotrebiteľné.  

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  1112 €,  uhradia správny poplatok za podanie návrhu na 

vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku č. 9/2013 vo 

výške 17 €, spolu vo výške 1195 €. 

      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) 

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

Mestu Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 prijatého uznesením  MsZ č. 109/2012 zo dňa 

22.8.2012,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržali sa 0 

 

c) Prevod nehnuteľnosti na Ul. M. Benku v Banskej Štiavnici, žiadateľ K. Turoň 

s manž. 

 

Uznesenie č. 100/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 85/2013 zo dňa 21. augusta 2013, ktorým  bol schválený zámer na 

prevod nehnuteľností na Ul. M. Benku 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 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm. e),   pod  č. 5/2013,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od  22. augusta 

2013. 

B.   S c h v a ľ u j e      

1. prevod majetku mesta a to  pozemku parcela  C KN parcela č. 1225/1 o výmere 380 m
2
, 

zastavaná plocha a nádvorie, vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 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,  za cenu určenú  

dohodou vo výške  2060 € (5,42 €/m
2
), do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Karola 

Turoňa s manželkou, obaja trvale bytom na Ul. M. Benku č. 1 v Banskej Štiavnici. 

 

Minimálna hodnota pozemku bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom č. 9/2013  zo dňa 25.2.2013 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. 

 

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

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

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom pozemku parcela C KN č. 1225 na Ul. M. Benku, ktorý 

sa nachádza v silne ohrozenom pásme v nadloží vyrúbanej zlatostriebornej rudy do hĺbky viac 

než 300 m. Ide o najohrozenejší pozemok v celej oblasti štiavnického regiónu, zaradený do 

III. Kategórie ohrozenia poddolovaním. Vlastníci rodinných domov postavených v jeho 

bezprostrednej blízkosti tento susedný pozemok po zveľadení a navození zeminou užívajú  

ako prídomové záhradky a miesto pre oddych. GOP č. 34544011-82/2012 boli za účelom 

zlegalizovania užívacieho vzťahu vytvorené tri samostatné parcely a to pozemok parcela 

1225/3 vo výmere 240 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, 1225/2 o výmere 205 m

2
, zastavaná 

plocha a nádvorie,  pozemok parcela C KN č. 1225/1 o výmere 380 m2, zastavaná plocha a 

nádvorie a ich užívanie bolo následne ošetrené nájomnými zmluvami.  Novovytvorené 

parcely sú v teréne oplotené a súvisia  s  riadnym využívaním  nehnuteľností vo vlastníctve 

žiadateľov.  

Pre mesto Banská Štiavnica sú uvedené novovytvorené parcely z dôvodu ich obmedzeného 

využitia neupotrebiteľné.  

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  2060 €,  uhradia správny poplatok za podanie návrhu na 

vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku č. 9/2013 vo 

výške 17 €, spolu vo výške 2143 €. 

      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) Zásady hospodárenia 

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

v znení Dodatku č. 1 prijatého uznesením  MsZ č. 109/2012 zo dňa 22.8.2012,  schvaľuje  

MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov. 

Hlasovanie: prítomných 13, hlasovalo 13 za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

 

 

 



d) Návrh na vyhlásenie 2. opakovanej Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 

Domu smútku na  Štefultove 

 

Uznesenie č. 101/2013 

 

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   

a) vyhlásenie 2. 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 na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálnom odbore, 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). 

b) 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 

náhradník:    Ing. Ivana Ondrejmišková 

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  opakovanej obchodnej 

verejnej súťaže a zabezpečiť vyhodnotenie súťažných návrhov komisiou 

vymenovanou v časti A.2 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:  5. 11. 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 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. 101/2013, 

zo dňa 30. 10. 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 eur.   

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: 6.11. 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 15. 1. 2014 o 15.00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 15. 1. 2014 o 15.15 hod. 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 6. 11. 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  15.1.2014, 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  15.1.2014, 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 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) 

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

        záloha.      

3.8. 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  4. 11. 2013 

 

          

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.   

                   primátorka mesta  

 

e) Schválenie poradia návrhov v 3. opakovanej Obchodnej verejnej súťaži – 

Križovatka 25        

 

Uznesenie č. 102/2013 

   

Mestské zastupiteľstvo 

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

1. že do 3. opakovanej OVS boli doručené 2 návrhy na uzavretie zmluvy na predaj  

majetku mesta,  

2. že všetky predložené ponuky splnili podmienky vyhlásenej 3. opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže.   

B. S c h v a ľ u j e     

1. nasledovné poradie návrhov vo verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného 

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

vedený v KN  na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálnom odbore, 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 na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálnom odbore, 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, v súlade s podmienkami 3. opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 23.8.2013: 

1. MCNET.SK, s.r.o. so sídlom P. Dobšinského 13, 969 01 Banská 

Štiavnica, IČO 43 836 305 zastúpená Mgr. Matúšom Sásikom, 

konateľom spoločnosti 

2. Ľubomír Barák  a manželka Renáta Baráková, obidvaja bytom 

Slovanská ul. č. 20, 969 01 Banská Štiavnica 

2. prevod nehnuteľného majetku mesta: rodinný dom,  súp. č. 921,  postavený na 

parcele  C KN č. 1957/1 vedený v KN na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, 

katastrálnom odbore, 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 na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, 

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

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

Banská Štiavnica, podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu 38.555,- €  na základe 

výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže vyhlásenej dňa 28.3.2013 pre kupujúceho: MCNET.SK, s.r.o. so sídlom P. 

Dobšinského 13, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 43 836 305. Kupujúci s kúpnou 

cenou uhradí aj cenu znaleckého posudku vo výške 150,- € a správny poplatok za 

vklad nehnuteľnosti vo výške 66,- €.   

C. P o v e r u j e    

Mestský úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné 

opatrenia k zabezpečeniu realizácie hore uvedeného uznesenia.  

 

f) Zámer na prevod nehnuteľností v k. ú. Štiavnické Bane - návrh na vyhlásenie 

OVS na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parcela E KN č. 4919/1 v k. ú. 

Štiavnické Bane  

 

Uznesenie č. 103/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a/ zákona 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 ods. 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. zámer na odpredaj majetku mesta v k. ú. Štiavnické Bane  – pozemku parcela E KN č. 

4919/1 o výmere 2215 m2, trvalý trávny porast, ktorý je umiestnený v intraviláne obce  

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného v bode A.1 tohto uznesenia, a to obchodnou 

verejnou    súťažou v súlade s ust. § 9a, odst. 1, písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

3.  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela E KN č. 4919/1 

vo výmere  2215 m2, trvalý trávny porast v k. ú. Štiavnické Bane,  obchodnou 

verejnou súťažou s minimálnou požadovanou kúpou cenou 6645 €. Minimálna 

hodnota nehnuteľnosti bola stanovená Znaleckým posudkom č. 71/2013 zo dňa 30. 8. 



2013 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).  

Nehnuteľnosť je vedená Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor na 

LV č. 1080, pre okres Banská Štiavnica, obec Štiavnické Bane, k. ú. Štiavnické Bane  

v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto Banská Štiavnica, 

 

- vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie:  Ing. Marián Zimmermann  

členovia komisie:   Ing. Slavomír Palovič 

                               JUDr. Dušan Lukačko 

                               JUDr. Emília Jaďuďová                                 

zapisovateľ:       Renáta Baráková 

náhradník:              Ing. Ivana Ondrejmišková 

 

 
Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:   5. 11. 2013 

 

    
        podpis a pečiatka  

povereného zamestnanca obce 

 

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 : 

-    nehnuteľná vec: pozemok parcela E KN 4919/1 vo výmere 2 215 m2, trvalý   

      trávny  porast v k. ú. Štiavnické Bane. 

Nehnuteľnosť je vedená  na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor,  na LV č. 1080 pre okres Banská Štiavnica, obec  Štiavnické Bane,  k. ú. 

Štiavnické Bane. 

 
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 v znení Dodatku č. 1 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici  č. 103/2013 zo dňa 30. 10. 2013. 

 

 



II. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

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

nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to : 

pozemok parcela E KN  č. 4919/1 vo výmere 2215 m2, trvalý trávny porast, v k. ú. 

Štiavnické Bane, ktorý je situovaný prevažne v silne svahovitom teréne. Stredom 

parcely prechádza vzdušné vedenie VN a jej severovýchodným okrajom vzdušné 

vedenie NN. Rizikom je aj možnosť zosunu časti haldy. 

Nehnuteľnosť je vedená na Okresnom úrade Banská Štiavnica, katastrálny odbor,  

na LV č. 1080  pre okres Banská Štiavnica, obec Štiavnické Bane, k. ú. Štiavnické 

Bane. 

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

cena    6645 €  slovom: šesťtisícšesťsto štyridsaťpäť  euro.  

3. Minimálna hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 71/2013 zo 

dňa 30. 8. 2013, vypracovaného znalcom z odboru stavebníctva, Odhad hodnoty 

nehnuteľností Ing. Igorom Mičkom. 

 

 III.  

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže:  6. 11. 2013 

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

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

nehnuteľnosti, do doby uzávierky tejto obchodnej verejnej súťaže 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je  15.01. 2014 o 11:00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční 15. 01.2014  o 11:15 hod.  

na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici, v zasadacej miestnosti radnice.  

5.   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. 

6.  Oznámenie vybraného návrhu:  do 10  dní od schválenia poradia súťažných návrhov   

     mestským zastupiteľstvom. 

 

IV. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

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

súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 6. 11. 2013.  

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá viac návrhov, budú všetky 

zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna.  

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

VÚB, a. s. zálohu 500,- € (slovom päťsto eur) do 15. 01. 2014, aby sa dalo 

v bankovom výpise skontrolovať, či záloha bola uhradená. Na príkaze musí byť 

uvedený účel platby a kto platbu realizoval (záloha na predaj nehnuteľnosti vo 

verejnej obchodnej súťaži, firma – meno a priezvisko). Zálohu je možné uhradiť aj 

v hotovosti priamo do  pokladne MsÚ. Záloha je uhradená len ak je pripísaná na účet 

Mesta do 15.01.2014 do 11:00 hod..  



5. Ak vybratý účastník súťaže 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.  

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

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

ďalšieho kola výberu.  

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

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

najviac o výšku zálohy, za podmienky, že pred uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve 

zloží zálohu vo výške požadovanej predmetnou verejnou obchodnou súťažou.   

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

podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

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

na predkladanie ponúk,  t.j. 15. 01.2014 do  11:00 hod. 

10. Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica, písomne oboznámi navrhovateľov 

s výsledkom verejnej obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia poradia súťažných 

návrhov 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. Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do znaleckého 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. 

17. Neúspešným navrhovateľom bude záloha vrátená na účet navrhovateľov do 10 dní od 

ukončenia predkladania návrhov súťaže na účet uvedený v podanom návrhu. 

Úspešnému navrhovateľovi sa zábezpeka nevracia, ale sa započíta do kúpnej ceny.    

 

V. 

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 nehnuteľnosť bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci spolu 

s ponúknutou kúpnou cenou uhradí aj cenu za vyhotovenie 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 navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri 

posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

 

VI. 

Kritéria hodnotenia návrhov 

 

1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nehnuteľnosti predložená 

navrhovateľom. 

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 rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť  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 NEHNUTEĽNOSTI  

PARCELA   E KN č. 4919/1, k. ú.  Štiavnické Bane.“ 

  

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 s uvedením č.  

     účtu na ktorý sa má záloha vrátiť. 

3.4. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť v celku  tak ako stojí a leží ,      

       že je si vedomí obmedzení  využitia pozemku vzhľadom na inžinierske siete,    

       ktoré sa na pozemku nachádzajú   a  navrhnutú cenu  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 navrhovateľa, 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. 

 

 

                                                                                          Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                                                     primátorka mesta 
 

 

       g)   Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Remeselnícka v B. Štiavnici, žiadateľ M.   

             Vida a D. Letkovičová 

 

Uznesenie č. 104/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

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

    - pozemok parcela C KN č. 2105/4 o výmere 85 m2, záhrada, pozemok parcela C KN č. 

2105/3 o výmere 19 m2, záhrada a pozemok parcela C KN č. 2104/3 o výmere 20 m2, 

zastavaná plocha.  

     Nehnuteľnosti sú vedené  Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor,  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  1180 € ( 20,33 €/ 

m
2
 za pozemky parcela C KN 2104/3 a 2105/3 a 4,52  €/m

2 
 za pozemok parcela 2105/4) .   

    Minimálna hodnota  pozemkov  bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom 63/2013  zo dňa 12.8.2013, 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.  

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

náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad 

do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 1296 €.  

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. 2105/4 o výmere 85 m2, záhrada, pozemok parcela C KN č. 

2105/3 o výmere 19 m2, záhrada a pozemok parcela C KN č. 2104/3 o výmere 20 m2, 

zastavaná plocha   na  Ul. Remeselnícka  v Banskej Štiavnici,   priamym odpredajom a 

zároveň určiť lehotu na doručenie cenových ponúk  pre záujemcov v termíne 20.11. 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: JUDr. Dušan Lukačko 

2. člen komisie:               Ing. Slavomír Palovič 

3. člen komisie:               JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                                      Renáta Baráková 

Náhradník :                                               Ing. Ivana Ondrejmišková              



 

Hlasovanie: Prítomných 13, hlasovalo 13                            Za 13, proti 0, zdržali sa 0 

 

       h)  Zámer na prevod nehnuteľnosti v obci Hodruša – Hámre, k. ú. Banská Hodruša   

             – priamy odpredaj pozemku parcela C KN č. 1528/3 (žiadateľ Branislav Bíreš) 

 

Uznesenie č. 105/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

     1. zámer  na  odpredaj  majetku   v obci Hodruša- Hámre   

     - pozemok parcela C KN č. 1528/3 o výmere 148 m2, zastavaná plocha  

     Nehnuteľnosť je vedená  na Okresnom úrade v Žarnovici, katastrálny odbor,   na LV č. 1464, pre 

okres Žarnovica, obec Hodruša -Hámre, k. ú. Banská Hodruša. 

     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  1480 € ( 10 €/ m
2
 ) Minimálna hodnota  

pozemkov  vo výške 890 € (6,03 €/m
2
) bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom 62/2013  zo dňa 8.8.2013, 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.  

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

za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad do KN vo výške 

66 €, spolu vo výške 1596 €.  

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. 

1528/3 o výmere 148 m2, zastavané plochy  v obci Hodruša-Hámre , k. ú. Banská Hodruša,   

priamym odpredajom a zároveň určiť lehotu na doručenie cenových ponúk  pre záujemcov 

v termíne do  20. 11. 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 Ondrejmišková              

 

Hlasovanie: Prítomných 12, hlasovalo 12                                          za 12, proti 0, zdržali sa 0  

 

        i)  Zámer na prevod nehnuteľnosti v Banskej Štiavnici, žiadateľ P.  Spišiak  

 

Uznesenie č. 106/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

     1. zámer  na  odpredaj  majetku  v Banskej Štiavnici  

      -  diel 1/ o výmere 65 m
2
 , trvalý trávny porast, vytvorený GOP č. 34544011-3/2013 

odčlenením  z pôvodnej  E KN parcely č. 6587/1  o výmere 6269 m
2
, ostatná plocha, 

vedenej na LV č. 3076 a pričlenený k pozemku parcela C KN č. 5283/74. 



     Pozemok parcela E KN č. 6587/1, z ktorého bol diel 1/ odčlenený   je vedený Okresným 

úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  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  975 € ( 15 €/m
2
) .  

Minimálna hodnota  pozemku  bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom 80/2013  zo dňa 24.9.2013 (14,52 €/m
2
) 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.  

    Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí aj náklade spojené s prevodom nehnuteľností a to 

náklady za vypracovanie Znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad 

do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 1091 €.  

 

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 -  diel 1/ 

o výmere 65 m2, trvalý trávny porast, vytvorený GOP č. 34544011-3/2013 odčlenením  

z pôvodnej  E KN parcely č. 6587/1  o výmere 6269 m
2
, ostatná plocha, vedenej na LV č. 

3076  v Banskej Štiavnici,   priamym odpredajom a zároveň určiť lehotu na doručenie 

cenových ponúk záujemcov v termíne do 20.11.2013 . 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: JUDr. Dušan Lukačko   

2. člen komisie:               Mgr. Karol Palášthy  

3. člen komisie:               JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                                      Renáta Baráková 

Náhradník :                                               Ing. Ivana Ondrejmišková              

 

Hlasovanie: Prítomných 13, hlasovalo 13                                          Za 12, proti 0, zdržal sa 1  

 

12. Informatívna správa - vyhodnotenie LTS  

 

Uznesenie č. 107/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

informatívnu správu - vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2013. 

 

13. Informatívna správa – projekt Vzdelávanie seniorov   

 

Uznesenie č. 108/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

informatívnu správu k projektu s názvom Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica. 

 

 



14. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. 

 

Uznesenie č. 109/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     správu o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č.  

      357/2004 Z. z., v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  o ochrane verejného záujmu  

      pri výkone funkcií verejných funkcionárov.    

 

15.Rôzne 

a)  Návrh zmeny rozpočtu č. 2 pre rok 2013  

 

Uznesenie č. 110/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

      Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 2 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.   

      o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a  doplnení niektorých   

      zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovými  opatreniami: 

 

1) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nasledovne: 

 
Funkčná. 

klasifikácia 

Ekon. 

klasifikácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Presun z položky 

 

rozpočet po 

zmene 

Bežné výdavky 

 

 

01.1.1.6 637004 Všeobecné služby  12 000 +3 000 

 

637005 špeciálne 

služby 

 

15 000 

01.1.1.6 611 Mzdy – obce  396 625 + 6 300 Stravovanie 3 000,  

cestovné 1000, 

materiál 1000 

reprezentačné 1000 

Inzercia  300 

402 925 

01.1.1.6 620 Odvody do fondov  139 056 + 2 200 Sociálny fond 1 500 

Kolky 500 Inzercia 

200 

141 256 

01.1.1.6 633002 Výpočtová technika  1 000 + 620 Cestovné 1 620 

01.1.1.6 637 027 Dohody  4 000 + 500 Poplatky a dane 4 500 

01.1.1.6 635 Rutinná 

a štandardná údržba 

 14 500 + 400 Nákup krovinorezu 14 900 

01.1.1.6 637 004 Zameranie 

pozemkov a GP 

 5 000 + 1 400 Karanténna stanica 

700, školenia 700 

6 400 

03.1.0 633006 Všeobecný materiál 

MsPo 

 2 100 +250 Cestovné MsPo 2 350 

03.2.0 633006 Hasiči – materiál  0 + 50 

 

637002 okresné 

súťaže hasiči 

50 



04.5.1. 641001 Transfer TS na 

údržbu MK 

 23 000 + 4 000  opravy oporných 

múrov 3 000, údržba 

detských ihrísk 1 000 

27 000 

04.5.1 641001 Transfer TS na 

údržbu dopravného 

značenia 

  3 000 + 1 000 Posypový materiál 

500, nové dopravné 

značenie 500 

4 000 

04.5.1 641001 Transfer TS na 

údržbu 

mechanizmov 

  7 000 + 1000 posypový materiál   8 000 

04.5.1 637004 Park Drieňová – 

sadové úpravy 

 0 + 1678 Presun 

z kapitálového 

rozpočtu 

1 678 

04.7.3 611 Mzdy TIK  10 500 + 1 100 TIK dohody 11 600 

04.7.3 620 Odvody do fondov 

TIK 

 3 675 +  400 TIK dohody 1 075 

04.7.3 637004 Všeobecné služby 

TIK 

 0 + 50 TIK prídel do soc. 

fondu 

50 

05.1.0 600 Pracovisko 

separovaného zberu 

– spolufinancovanie 

projektu 

 0 + 6 620 Zber a likvidácia 

odpadu 

6 620 

06.2.0 635006 Údržba verejnej 

zelene 

 15 000 + 2000 Nákup kvetináčov 

900, výsadba zelene 

1100 

17 000 

06.4.0 641001 Transfer TS na 

údržbu VO 

 15 000 + 1 992 Revízie VO 992, 

Detské ihriská 1 000 

16 992 

06.4.0 641001 Transfer na 

elektrickú energiu 

 75 000 + 2000 Detské ihriská 77 000 

08.2.0.9 637027 Kronika  1 000 + 166 

 

Všeobecný materiál 

ŠN 

1 166 

 

08.2.0.9 633016 Reprezentačné 

ZPOZ 

 4 400 + 1000 Účinkovanie ZPOZ 5 400 

08.4.0 632001 Energie cintoríny  900 +200 Údržba cintorínov 1 100 

 

10.2.0.1 

632001 Energie Klub 

dôchodcov B. 

Štiavnica 

 1 760 + 140 

 

Energie KD 

Štefultov 

1 900 

10.2.0 633016 Mesiac úcty 

k starším 

 3 000 + 1 200 Príspevky 

narodeným deťom 

4 200 

 

Kapitálové výdavky 

 

06.2.0 716 PD kanalizácia Ul. 

SNP 

 6 360 + 1 843 

 

Zberný dvor 

spolufinancovanie   

8 203 

08.2.0.9 717002 Digitalizácia kina  0 + 8 400 Zberný dvor 

spolufinancovanie   

8 400 

08.2.0.9 709002 Vybudovanie sochy 

Štiavnického Náca 

 5 696 + 1 504 Zberný dvor 

spolufinancovanie 

7 200 

 

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtových opatrení primátorky mesta  

 

1. Reprezentačné ZPOZ + 1400,- € – presun položky propagácie mesta  

2. Výdavky na pracovisko separovaného zberu + 6620,- € – presun z transferu pre TS na 

zvoz odpadu 

3. Digitalizácia kina + 8400,- € – presun z položky spolufinancovanie zberný dvor 

4. Dohody na správe obcí + 500,- € – presun z položky poplatky a dane 



5. PD kanalizácia Ul. 8 mája a Ul. SNP + 1873,- € – presun z položky spolufinancovanie 

zberný dvor 

6. Členské príspevky mesta + 100,- € – presun zo školení zamestnancov 

7. Vybudovanie sochy Štiavnického Náca + 1504,- € – presun z položky 

spolufinancovanie zberný dvor  

8. Nákup hlasovacieho zariadenia + 2377,- € - presun z položky spolufinancovanie zberný 

dvor  

2) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 

 
Funkčná. 

Klasifikácia 

Ekon. 

Klasifikácia 

Názov  rozpočet Zvýšenie výdavkov 

    

rozpočet po 

zmene 

 

Bežné výdavky 

 

04.7.3 600 Výdavky na 

projekt VITO 

 0 + 2 200 úhrada z dotácie na 

VITO 

2 200 

04.5.1 635006 Havárie oporných 

múrov 

 2 000 + 32 400 –dotácia Úrad 

vlády SR 

34 400 

05.1.0 600 Pracovisko 

separovaného 

zberu 

 6 620 + 11 000 

Úhrada z dotácie ÚPSVaR 

17 620 

08.2.0.3 600 Salamander  17 000 + 5000 – úhrada z dotácie 

MK SR 

22 000 

08.2.0.3 630 Oslavy UNESCO  10 000 + 5 000 – úhrada z dotácie 

MK SR 

15 000 

08.2.0.5 633009 Nákup kníh do 

knižnice 

 2 000 + 1 000 – úhrada z dotácie 

MK SR 

3 000 

04.5.1 717001 Odvodnenie Ul. 

Botanická 

 0 + 17 600 – dotácia Úrad 

vlády SR 

17 600 

 

3) Viazanie výdavkov 

 
Funkčná. 

Klasifikácia 

Ekon. 

Klasifikácia 

Názov  rozpočet Viazanie výdavkov vo výške 

    

01.1.1.6 637 004 Všeobecné 

služby MsZ 

 3 000 1 500 

05.1.0 633 006 Nákup košov  2 500 1 500 

09.1.1.1 635 006 Oprava strechy 

MŠ Bratská 

 40 000                         40 000 

10.7.0.2 632 001 Rómsky klub  2 000 2 000 

Kapitálový rozpočet     

04.5.1 717 002 Rekonštrukcia 

Ul. Krčméryho 

 60 000 60 000 

06.2.0 716 PD Ul. 

Sládkoviča 

a Ul. Pécha 

 30 020 30 020 

 

 

16.  Interpelácie a dopyty 

 

17.  Záver 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

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 neprítomná I I I I I

6. Čabák Juraj neprítomný I I I I I I I

7. Chovanová Helena I I I I I I I I

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

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

13. Mravec Peter I I I I I neprítomný 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

14 0 0 1 15 0 1 0 13 0 1 0 16 0 0 0 15 0 0 1 14 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 1

Počet prítomných: 15 1515 16 14 16 16 14

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 30. 10. 2013

89/2013 90/2013 91/2013 92/2013 93/2013 94/2013 95/2013 96/2013



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

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

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomnýný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

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

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Chovanová Helena I I I I I I neprítomný I

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

12. Mojička Ján neprítomný neprítomný neprítomný I I I I I

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

11 0 1 0 12 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0 12 0 0 1 11 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 30. 10. 2013

97/2013 98/2013 99/2013 100/2013 101/2013 102/2013 103/2013 104/2013

12 1312 12 12 13 13 11



 
 

Uznesenie č. 

Hlasovanie ZA
Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

Antalová Renáta I I I I I I

Bačík Pavel I I I I I I

Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomnýný neprítomný neprítomný neprítomný

Beňo Ivan I I I I I I

Blaškovičová Miriam I I I I I I

Čabák Juraj I I neprítomný I I I

Chovanová Helena I I I neprítomný I I

Ivaška Peter neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Koťová Helena I I I I I I

Lukačko Dušan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Mojička Ján I I I I I I

Mravec Peter I I I I I I

Palášthy Karol I I I I I I

Palovič Slavomír I I I neprítomný I I

Volf Gejza neprítomný I I I I I

Zimmermann Marián I I I I I I

12 0 0 0 12 0 1 0 12 0 0 0 10 0 0 1 13 0 0 0 8 0 5 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 30. 10. 2013

105/2013 106/2013 107/2013 108/2013 109/2013 110/2013

12 13 12 11 13 13


