
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 11. decembra 2013 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Uznesenie č. 111/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

     s dátumom 11. december 2013: 

 

     - s doplnením do programu rokovania  bodu  Protest prokurátora voči VZN č. 5/2012   

       o miestnych daniach, zaradiť ho ako bod č. 3, do bodu rôzne zaradiť Informatívnu správu   

       o prevádzkových nákladoch plavárne a Informatívnu správu o zmene prevádzkovateľa   

       a poskytovateľa zdravotníckych služieb v nemocnici v Banskej Štiavnici 

 

     - s vypustením z programu rokovania bodu Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok   

       2014.                                       

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 112/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     kontrolu plnenia uznesení zo Mestského zastupiteľstva, konaného v Banskej Štiavnici   

     dňa 30. októbra 2013. 

 

3. Protest prokurátora voči VZN č. 5/2012 o miestnych daniach 

 

Uznesenie č. 113/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. N e v y h o v u j e  

     Protestu prokurátora č. Pd 111/13-6 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská   

     Štiavnica č. 5/2012 o miestnych daniach.  

 

4. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach  

 

Uznesenie č. 114/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

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

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle §-u 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 

ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 2,  zákona NR SR č. 582/2004 Z. 



z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov na  Všeobecne záväznom nariadení Mesta 

Banská Štiavnica č. 8/2013 o miestnych daniach nasledovne:  

- Daň zo stavieb: § 4, Sadzbu dane v § 4, odseku 1 a 2, písm. a) a b) zvýšiť o 0,04 € 

/m2, 
Daň zo stavieb § 4 – sadzba dane zo stavieb sa mení nasledovne:  

1.Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy v katastrálnom 

území Banská Štiavnica nasledovne: 

a) z 0,16 eur/m2 sa mení na 0,20 eur/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  

b) z 0,18 eur/m2 sa mení na 0,22 eur/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

 

Daň zo stavieb § 4 – sadzba dane zo stavieb sa mení nasledovne 

2.Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý m
2
 zastavanej plochy 

v katastrálnom území Banky a v častiach mesta Banská Štiavnica, kde nie je dostatočne 

dobudovaná infraštruktúra a kde nie sú poskytované služby pre občanov v plnom rozsahu 

nasledovne: 

a) z 0,10 sa mení na 0,14 eur/m
2
 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  

Uvedená sadzba sa týka ulíc:  

Ul. Bočná, Ul. Boženy Němcovej, Ul. Boženy Slančíkovej Timravy,  Ul. Dolná Resla,  

Ul. Drieňová, Ul. Družicová, Ul. Ďurka Langsfelda, Ul.  Horná Resla,  Ul. Jána Bottu, 

Ul. Janka Jesenského, Ul. Jaroslava Augustu, Ul.  Jozefa Miloslava Hurbana, 

Ul. Jozefa Kollára, Ul. Kamenná, Ul.  Katova, Ul. Klinger, Ul. Koncová, Ul. Kremenisko, 

Ul. Kríková, Ul. Krížna, Ul.  Kutnohorská,  Ul. Lintich, Ul. Martina Kukučína, 

Ul. Michala Miloslava Hodžu, Námestie Padlých hrdinov, Ul.   Na Maximilián šachtu,  

Ul. Na Zigmund šachtu, Ul. Okrajová, Ul. Osadná, Ul. Ovocná, Ul. Partizánska,  

Ul. Pavla Kyrmezera,  Ul. Pletiarska, Ul. Pod Červenou studňou, Ul. Pod Paradajzom, 

Ul. Pod Trojickým vrchom, Ul. Podhájska, Ul.  Pustá, Ul. Rakytová, Ul.  Roľnícka,  

Ul. Sama Chalupku, Ul. Samuela Mikovíniho, Ul.  Spojná, Ul. Srnčia, Ul. Staronová, 

Ul. Stratená, Ul. Školská, Ul. Štefana Moyzesa, Ul. Štefana Krčméryho, Ul. Údolná, 

Ul. Úvozná, Ul. Úzka, Ul. Vodárenská, Ul. Zvonová,    

 

b) z 0,18 sa mení na 0,22 eur /m
2
 za stavby na pôdohospodársku produkciu, 

skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 

vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

 

- Daň za ubytovanie: ponechať sadzbu dane § 18 na pôvodnej výške 0,50 eur,  

oslobodenie od dane ponechať v znení:  

a) Nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu ZŤP/S, vrátane sprievodcu  

b) Vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa na katastrálnom území 

Banskej Štiavnice a území Banky, jeho manželka (manžel), príbuzní v priamom rade, 

súrodenci a ich manželia a deti 

c) Deti do 15 rokov (vrátane) 

 

 

 

 

 



5. Informatívna správa o výpovedi zo zmluvy o budúcej dohode o poskytnutí dotácie  

 

Uznesenie č. 115/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

výpoveď zo zmluvy o budúcej dohode o poskytnutí dotácie č. zmluvy 146/2011 uzavretej     

medzi Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou PO-MA, spol. s r. o., týkajúcej sa    

vysielania VIO TV, s povinnosťou predložiť vyúčtovanie ku dňu skončenia zmluvy, t. j. 

31. 1. 2014.  

  

6. Návrh rozpočtu TS m. p. Banská Štiavnica na rok 2014  

 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

 

7. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o spôsobe náhradného zásobovania vodou  

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste 

Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 116/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

       Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č.  9/2013 o spôsobe náhradného    

       zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu   

       žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok 

 

8. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o výkone taxislužby na území mesta Banská 

Štiavnica  

 

Uznesenie č. 117/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

 Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 10/2013 o výkone taxislužby   

       na území mesta Banská Štiavnica. 

 

9. Návrh na zníženie rozsahu pracovného úväzku hlavného kontrolóra mesta Banská 

Štiavnica  

 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

 

10. Ustanovenie kronikára mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 118/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo    

A. U s t a n o v u j e    za kronikára mesta 

     Mgr. Tatianu Protopopovú, bytom Ul. Ing. Š. Višňovského 7, 96901 Banská Štiavnica 

 



11. Plán práce MsZ na I. polrok 2014  

 

Uznesenie č. 119/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok   

     2014, so zapracovaním zasadnutia v mesiaci január 2014.  

 

12. Majetkové veci mesta  

      a) Prevod nehnuteľnosti na Ul. Remeselnícka v B. Štiavnici, žiadateľ M. Vida    

     a D. Letkovičová 

 

Uznesenie č. 120/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia  MsZ č. 104/2013 zo dňa 30. októbra 2013, ktorým  bol na základe žiadosti  

Mariana Vidu a Diany Letkovičovej ,  schválený zámer  na  priamy odpredaj  majetku   na Ul. 

Remeselnícka  v Banskej Štiavnici. 

 

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

v zákonom stanovenej lehote  zverejnený pod č. 8/2013 obvyklým spôsobom,  v termíne od  4.– 

20. novembra  2013. 

 

V stanovenom termíne neboli k predmetu, ani k spôsobu prevodu pozemkov  v KN Okresného 

úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor , vedených  na LV č. 3076 ,okres Banská Štiavnica , 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, ako pozemok parcela C KN č. 2105/4 o výmere 85 

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

o výmere 20 m2, zastavaná plocha, doručené žiadne pripomienky ani iné  cenové ponuky. 

 

B.    S c h v a ľ u j e      

        prevod  nehnuteľností  vedených na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici na LV č. 3076, okres 

Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica , k. ú. Banská Štiavnica ako  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 , 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  1180 € ( 20,33 €/ m2 za pozemky 

parcela C KN 2104/3 a 2105/3 a 4,52  €/m2  za pozemok parcela 2105/4) do spoluvlastníctva  Mariana Vidu, 

trvale bytom v Banskej Štiavnici, Pod Červenou studňou 622/7  v podiele ½  a  Diany 

Letkovičovej, Vodárenská 298/18, Banská Štiavnica v podiele ½ ,  ktorí nie sú  osobou podľa 

ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

 

       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 uhradia 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 €.  

 

       Hlasovanie: prítomných 12, hlasovalo 10                    za 10, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2 

 



b) Prevod nehnuteľnosti v obci Hodruša – Hámre, k. ú. Banská Hodruša – priamy    

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

 

Uznesenie č. 121/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia  MsZ č. 105/2013 zo dňa 30. októbra 2013, ktorým  bol na základe žiadosti  

Branislava Bíreša,  schválený zámer  na  priamy odpredaj  majetku   v obci Hodruša – Hámre, k. 

ú. Banská Hodruša. 

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

v zákonom stanovenej lehote  zverejnený obvyklým spôsobom  pod č. 9/2013 v termíne od  4.– 

20. novembra  2013. 

 

V stanovenom termíne neboli k predmetu, ani k spôsobu prevodu pozemku  vedeného  Okresným 

úradom v Žarnovici,  katastrálny odbor,  pre okres Žarnovica, obec Hodruša – Hámre, k. ú. 

Banská Hodruša  na LV č. 1464,  ako parcela C KN č. 1528/3 o výmere 148 m2, zastavaná 

plocha,  doručené žiadne pripomienky ani cenové ponuky. 

 

B.    S c h v a ľ u j e      

prevod  nehnuteľnosti vedenej  Okresným úradom v Žarnovici, katastrálny odbor   na LV č. 1464, 

pre okres Žarnovica, obec Hodruša -Hámre, k. ú. Banská Hodruša,  ako  pozemok parcela C KN 

č. 1528/3 o výmere 148 m2, zastavaná plocha,  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   

1480 € ( 10 €/ m
2
 ) do vlastníctva Ing. Branislava Bíreša, trvale bytom v Banskej Bystrici, 

Slnečná ul. č. 12, ktorý nie je  osobou podľa ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

 

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 €.  

 

Hlasovanie: prítomných 12, hlasovalo 11                     za 11, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1   

 

c) Prevod nehnuteľnosti v Banskej Štiavnici, žiadateľ P. Spišiak 

 

Uznesenie č. 122/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie  uznesenia  MsZ č. 106/2013 zo dňa 30. októbra 2013, ktorým  bol na základe žiadosti  

Pavla Spišiaka,  schválený zámer  na  priamy odpredaj  majetku  v k. ú. Banská  Štiavnica . 

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

v zákonom stanovenej lehote  zverejnený obvyklým spôsobom  pod č. 10/2013  v termíne od  4.– 

20. novembra  2013. 

     V stanovenom termíne neboli k predmetu, ani k spôsobu prevodu pozemku  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, doručené žiadne pripomienky 

ani  cenové ponuky. 

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

úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor  na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec 

Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. Diel 1/ je cit. GOP  pričlenený k pozemku parcela C KN 

č. 5283/74. 

 

B.  S c h v a ľ u j e      

     prevod  nehnuteľností  v Banskej Štiavnici  a to pozemku  -  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,  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  

975 € ( 15 €/m
2
)  do vlastníctva Pavla Spišiaka, trvale bytom v Banskom Studenci č. 214,  ktorý nie 

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

znení.  

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

úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec 

Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 
     Minimálna hodnota  pozemkov  bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 10/2013 

zo dňa 26. 2. 2013, ktorý bol aktualizovaný Znaleckým posudkom  č. 80/2013  zo dňa 24.9.2013, 

vypracovanými 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 1091 €.  

Hlasovanie: Prítomných 14, hlasovalo 13                        za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1  

 

d) Zámer na prevod nehnuteľností v k. ú. Banská Štiavnica – návrh na vyhlásenie   

     OVS   pozemku parcela C KN č. 1859 v k. ú. Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 123/2013 

 
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. Banská Štiavnica  – pozemok parcela C KN č. 1859 

o výmere 942 m2, trvalý trávny porast, ktorý je umiestnený v intraviláne obce na Ul. A.T. 

Sytnianskeho.  

 

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 C KN č. 1859 vo 

výmere  942 m2, trvalý trávny porast v k. ú. Banská Štiavnica,  obchodnou verejnou súťažou 

s minimálnou požadovanou kúpou cenou 12 400  €. Minimálna hodnota nehnuteľnosti bola 

stanovená Znaleckým posudkom č. 86/2013 zo dňa 9. 10. 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. 1, 

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

vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto Banská Štiavnica, 

 

- vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie:  JUDr. Dušan Lukačko  

členovia komisie:   Ing. Slavomír Palovič 

                               Mgr. Karol Palášthy 

                               JUDr. Emília Jaďuďová                                 

zapisovateľ:       Renáta Baráková 

náhradník:              Ing. Ivana Ondrejmišková 

 
Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:   12. 12. 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 C KN 1859 vo výmere 942 m2, trvalý trávny 

porast v k. ú. Banská Štiavnica na Ul. A.T. Sytnianskeho. 

Nehnuteľnosť je vedená  na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor,  na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec  Banská Štiavnica,  k. ú. 

Banská Štiavnica. 

 
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. 123/2013 zo dňa 11. 12. 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 C KN  č. 1859 vo výmere 942 m2, trvalý trávny porast, v k. ú. 

Banská Štiavnica. Na predmetnej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, ani 

obhliadkou neboli zistené žiadne riziká, ktoré by mohli byť spojené s využívaním 

hodnotenej nehnuteľnosti. Pozemok je súčasťou obytného územia a je vhodný na 

IBV výstavbu. 

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

na LV č. 1  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica. 

 

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

12 400 €  slovom: dvanásťtisíc  štyristo euro.  

 

3. Minimálna hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 86/2013 zo dňa 

9. 10. 2013, vypracovaného znalcom z odboru stavebníctva, Odhad hodnoty 

nehnuteľností Ing. Igorom Mičkom. 

 

 III.  

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže:  13. 12. 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   20.01. 2014 o 11:00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční  20. 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 13. 12. 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 

20.01.2014 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. 20. 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 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 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   C KN č. 1859, k. ú.  Banská Štiavnica, Ul. A.T. Sytnianskeho.“ 

  

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 

 

 

 

e) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Na Mária šachtu (parcela C KN č. 5713/3)   

    v Banskej  Štiavnici – ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadateľ Ing.   

    Adamský s manž.) 

 

Uznesenie č. 124/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Na Mária šachtu  v Banskej Štiavnici  

 - pozemok parcela C KN č. 5713/3  vo výmere 335 m², zastavaná plocha, 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. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  za cenu určenú  dohodou vo výške  10 €/ m
2
 , spolu  3350 € , do 

vlastníctva  Ing. Mariána Adamského s manž. Táňou, rod. Kindernajová,  obaja  trvale bytom 

v Banskej Štiavnici, Ul. Na Mária šachtu č. 4. 

 

Minimálna hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 85/2013 zo dňa 7.10.2013 vo 

výške 2530 €/7,53 €/m2. 

3. 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. 5713/3 vo výmere 335 m
2
, zastavaná 

plocha. Tento pozemok svojím umiestnením zabezpečuje  sprístupnenie nehnuteľností vo vlastníctve 

žiadateľov,  fakticky súvisí s ich riadnym užívaním a spolu s pozemkami vedenými na LV č. 1213 

tvorí  jeden funkčný celok . V prípade  jeho  prevodu v  prospech tretej osoby by boli obmedzené 

a znemožnené práva sprístupnenia a riadneho užívania  nehnuteľností  vo vlastníctve žiadateľov . 

Prevod pozemku sa uskutočňuje z  dôvodu zabezpečenia prístupu a riadneho užívania nehnuteľností 

ako aj ochrany majetku vo vlastníctve žiadateľov. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  3350 €,  uhradia správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN 

vo výške 66 € , spolu 3416 €. 

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

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

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

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

 

B. P o v e r u j e    

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

predpisov, zverejniť zámer na odpredaj majetku – pozemky parcela C KN č. 5713/3  vo výmere 335 

m², zastavaná plocha  na Ul. Na Mária šachtu  v Banskej Štiavnici, spôsobom  uvedeným v §9a, 



odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa, obvyklým spôsobom najmenej na 15 dní  

pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  pričom tento zámer  musí byť zverejnený počas celej tejto doby, 

t.j. odo dňa zverejnenia až po schválenie prevodu v MsZ.   

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

 

Hlasovanie: prítomných 15, hlasovalo 15                                                       za 15, proti 0, zdržali sa 0 

 

f) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Obrancov mieru (parcela C KN č. 200/3)   

    v Banskej Štiavnici – ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadateľ Ján Mojička   

    s manž.) 

 

Uznesenie č. 125/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Obrancov mieru  v Banskej Štiavnici - pozemok parcela C 

KN č. 200/3  vo výmere 81 m², záhrada, vedený Okresným úradom v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica, 
2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, odst. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  za cenu určenú  dohodou vo výške  10 €/ m
2
 , spolu  810 € , do vlastníctva  

Jána Mojičku s manž. Evou, rod. Štefančíková,  obaja  trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. L. Exnára 

č. 3. 

3. 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. 200/3 vo výmere 81 m
2
, záhrada.  

Pozemok  parcela C KN č. 200/3 svojím umiestnením zabezpečuje jediný možný prístup nehnuteľností 

vo vlastníctve žiadateľov,  fakticky súvisí s ich riadnym užívaním a spolu s pozemkami vedenými na 

LV č. 2113 tvorí  jeden funkčný celok. V prípade  jeho  prevodu v  prospech tretej osoby by boli 

obmedzené a znemožnené práva sprístupnenia a riadneho užívania  nehnuteľností  vo vlastníctve 

žiadateľov. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  810 €,  uhradia správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN 

vo výške 66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku č. 19/2010 a 26/2013 vo výške 80 €. 

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

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

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

Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14. 12. 2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

B. P o v e r u j e   

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

predpisov, zverejniť zámer na odpredaj majetku – pozemky parcela C KN č. 1867/4  vo výmere 81 m², 

záhrada na Ul. Obrancov mieru v Banskej Štiavnici, spôsobom  uvedeným v §9a, odst.8, písm. e)  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, obvyklým spôsobom najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním 

prevodu v MsZ,  pričom tento zámer  musí byť zverejnený počas celej tejto doby, t.j. odo dňa 

zverejnenia až po schválenie prevodu v MsZ.  Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku 

predložiť na rokovanie MsZ.  

 

Hlasovanie: prítomných 15, hlasovalo 15 za 15, proti 0, zdržali sa 0 

 

 



g) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Obrancov mieru v Banskej Štiavnici –   

    priamy  odpredaj  pozemkov parcela E KN č. 5957/1 a 5958 (žiadateľ Mikuláš   

    Rusko s manž.) 

 

Uznesenie č. 126/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Obrancov mieru  v Banskej Štiavnici  

- pozemok parcela E KN č. 5957/1 o výmere 27 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  pozemok parcela E 

KN č. 5958 o výmere 72 m2, záhrada.  

Nehnuteľnosti sú vedené  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  1010 € ( 10,76 €/ m2 za pozemok parcela E KN 

5957/1 o výmere 27 m2 a  10 €/m2  za pozemok parcela 5958 o výmere 72 m2) .   

Minimálna hodnota  pozemkov  bola stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom 

87/2013  zo dňa 8. 10. 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 1126 €.  

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 E KN č. 

5957/1 o výmere 27 m2, zastavané plocha a nádvoria a  pozemok parcela C KN č. 5958 o výmere 72 

m2, záhrada na Ul. Obrancov mieru  v Banskej Štiavnici,   priamym odpredajom a zároveň určiť 

lehotu na doručenie cenových ponúk  pre záujemcov v termíne do  30.12. 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 14, hlasovalo 14                                  za 14, proti 0, zdržali sa 0 

 

h) Žiadosť Tidly, s. r. o. o výmaz predkupného práva v kúpnej zmluve č. 275/2012  

          zo dňa 05. 09. 2012 

 

Uznesenie č. 127/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

     výmaz predkupného práva, upraveného  v kúpnej zmluve č. 275/2012 zo dňa 05. 09. 2012 

v čl. VI. tejto zmluvy, uzatvorenej medzi spoločnosťou Tidly, s.r.o. a Mestom Banská 

Štiavnica tohto znenia:  
     ,,Účastníci sa dohodli na osobitných podmienkach kúpnej zmluvy, ktoré boli upravené 
ako osobitné podmienky pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže takto: 



 
  Kupujúci sa zaväzuje na predmete kúpy,  t. j. na pozemku parc. č. C KN 5333/12 vo výmere 
3820 m², zastavané plochy a nádvoria v lehote 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy: 
 

     vybudovať obchodné centrum s predajnou plochou cca 1 000 m² a súvisiace 
parkovacie plochy pre cca 50 státí na náklady navrhovateľa, 

     vybudovať dopravné napojenie na obchodný dom na náklady navrhovateľa, 

     zabezpečiť prekládku autobusovej zastávky na náklady navrhovateľa, ktorého 
súčasťou bude odbočovací pruh, 

     akceptovať a dodržať ochranné pásmo pristávacej plochy pre vrtuľníky záchrannej 
služby . 

 
V prípade, že kupujúci dohodnutú lehotu nedodrží, a do 24 mesiacov nepredloží kolaudačné 
rozhodnutie na stavbu obchodného centra, v tejto zmluve Mesto Banská Štiavnica si 
zriaďuje predkupné právo ako vecné právo na spätnú kúpu pozemku za cenu určenú 
znaleckým posudkom, platným v čase prevodu na kupujúceho. V prípade, že na pozemku 
budú realizované stavebné práce, ako napríklad  rozostavaná stavba, resp. časť stavby, je 
povinnosť tieto odstrániť a predmet vrátiť Mestu Banskej Štiavnici v pôvodnom stave.” 
 

Z dôvodov uvedených v žiadosti Tidly s.r.o., zastúpenej konateľom spoločnosti                          

Ing. Mikhailom Tynkovanom, so sídlom Ul. Dolná 5, 969 01  Banská Štiavnica, IČO 

35 859 784. 

 

      i) Žiadosť o zrušenie Uznesenia č. 77/2007 zo dňa  31. 05. 2007 – Hájovňa- Tergotňa 

 

Uznesenie č. 128/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í  

Uznesenie č. 77/2007 z 31.05.2007, ktorým bolo schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve s platnosťou do 31. 08. 2007 na odpredaj nehnuteľnosti vedenej na 

Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Žarnovica, obec Hodruša- Hámre,                 

k. ú. Banská Hodruša na LV č. 340 a to: 

 budova Hájovňa - Tergotňa, č. s. 455, postavenej na pozemku parc. č. CKN 322 pre 

Romana Gorala, bytom Hodruša - Hámre 455, 966 63. 

Pozemok parc. č. CKN 322 nie je predmetom prevodu. 

 

     Kúpna cena za nehnuteľnosť je stanovená znaleckým posudkom č. 53/2006 zo dňa 21. 10. 

2006, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom, na  150 000, - Sk. 

     Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo 

výške 4 500, -Sk a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 

vlastníckeho práva do KN vo výške 2000,  -Sk. 

 

B. S ch v a ľ u j e   

1.  prevod  nehnuteľnosti vedenej v KN na Okresnom úrade Žarnovica, katastrálny odbor pre 

okres Žarnovica, obec Hodruša- Hámre, k. ú. Banská  Hodruša  na LV č. 340 ako Hájovňa 

- Tergotňa, so súp. č. 455, postavenom na parc. č. CKN  322  pre kupujúcu Editu 

Goralovú, trvale bytom Hodruša- Hámre č. 455, 966 63 Hodruša- Hámre, za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom vo výške 4979,08 €  

     Kúpnu cenu uhradila kupujúca pred podpisom kúpnej zmluvy. Spolu s kúpnou cenou 

zaplatila kupujúca aj náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 150 € 

a poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 €.   



      

2. spôsob prevodu  uvedeného v bode B.1 tohto uznesenia, a to podľa  § 9a, odst. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých poslancov.  

      

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

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

 Uznesením č. 77/2007 zo dňa 31. 5.2007 bolo schválené v časti B. uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve medzi Mestom Banská Štiavnica a p. Goralom. Povinnosti z danej 

zmluvy si povinný zo zmluvy p. Goral voči oprávnenému Mestu Banská Štiavnica splnil. 

Kúpna cena bola kupujúcou uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Spolu s kúpnou 

cenou zaplatila kupujúca aj náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 150 € 

a poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 €.  Povinnosťou mesta 

je uskutočniť prevod nehnuteľnosti. Pre účely správneho konania je potrebné na MsZ 

prevod prerokovať. 

   

Hlasovanie: prítomných 14, hlasovalo 13               za 13, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1  

 

13. Rôzne 

 

a) Informatívna správa o prevádzkových nákladoch plavárne 

 

Uznesenie č. 129/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu o prevádzkových nákladoch plavárne v Banskej Štiavnici. 

B. Ž i a d a 

     konateľa Bytovej správy, s. r. o. aktualizovať údaje o prevádzkových nákladoch k 31. 12.   

     2013 tak, aby boli k dispozícii pri prerokovaní rozpočtu na rok 2014, v januári 2014.     

 

b) Správa o zmene prevádzkovateľa a poskytovateľa zdravotníckych služieb   

     v Nemocnici v Banskej Štiavnici 

 

c) Návrh na vyplatenie odmeny pre poslancov MsZ 

 

Uznesenie č. 130/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

     vyplatenie odmien pre poslancov MsZ v Banskej Štiavnici vo výške úspor na položkách  

     č. 637 026 a 637 004 v roku 2013.    

 

14.  Interpelácie a dopyty 

15.  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
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RŽ
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HL

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

2. Bačík Pavel I I I I I I I neprítomný

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

4. Beňo Ivan I neprítomný 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 I 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 I I I I I I neprítomný

12. Mojička Ján I I I I I I I I

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

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

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný I I

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

17. Zimmermann Marián I I I I neprítomný I I I

12 0 0 1 11 0 0 1 11 0 1 2 14 0 0 0 8 1 2 1 13 0 0 0 9 1 4 0 12 0 0 0

Počet prítomných:
14 1213 12 14 14 12 13

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 11. 12. 2013

111/2013 112/2013 113/2013 114/2013 115/2013 116/2013 117/2013 118/2013



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 I I neprítomný

2. Bačík Pavel I neprítomný neprítomný I I I I I

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

4. Beňo Ivan I neprítomný I I I I I I

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

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

10. Koťová Helena I I I I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I I I I I

12. Mojička Ján I I I I I I I I

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

14. Palášthy Karol I I I I I I I I

15. Palovič Slavomír I I I I I I I I

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

17. Zimmermann Marián I I I I I I I I

14 0 0 0 10 0 0 2 11 0 0 1 13 0 0 1 14 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0

Počet prítomných: 15 1414 12 12 14 14 15

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 11. 12. 2013

119/2013 120/2013 121/2013 122/2013 123/2013 124/2013 125/2013 126/2013
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1. Antalová Renáta I I I I

2. Bačík Pavel I I I I

3. Barák Ľubomír I I neprítomnýný 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 I I I

8. Ivaška Peter neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

9. Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

10. Koťová Helena I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I

12. Mojička Ján I I neprítomný I

13. Mravec Peter I I I I

14. Palášthy Karol I I I I

15. Palovič Slavomír I I I I

16. Volf Gejza I I I I

17. Zimmermann Marián I I I I

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

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 11. 12. 2013

127/2013 128/2013 129/2013 130/2013

15 14 13 15


