
Uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

 konaného dňa 27. augusta 2014 

 

 

 

1. Otvorenie 

Uznesenie č. 80/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

     s dátumom 27. august 2014, s vypustením z programu rokovania bodu č. 8 Komunitný   

     plán mesta Banská Štiavnica.  

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

Uznesenie č. 81/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznsení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,   

     konaného dňa 29. júla 2014 

 

3. Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2014  

 

Uznesenie č. 82/2014 

Mestské zastupiteľstvo 

S c h v a ľ u j e  

A. plnenie rozpočtu  mesta podľa platnej rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2014 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy    2 907 779,31 eur 

- výdavky    1 709 115,82 eur 

  

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy        873 477,00 eur  

- výdavky        190 067,31 eur 

 

3. Školy a školské zariadenia: 

- príjmy           61 925,64 eur 

- výdavky     1 120 454,65 eur 

 

4. Príjmy spolu                3 843 181,95 eur 

 

5. Výdavky spolu     3 019 637,78 eur 

Rozdiel (prebytok)       823 544,17 eur 

 

6. Finančné operácie 

- príjmy        205 862,92 eur 

- výdavky          85 492,25 eur 

B. Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Banská Štiavnica k 30.6.2014 



4. Rozbor hospodárenia TS m. p. za I. polrok 2014  

 

Uznesenie č. 83/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici 

A. S c h v a ľ u j e   

     Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 06. 2014 

  - v nákladoch:     397.843  €   

- výnosoch:                 384.432  € 

     -  hospodársky výsledok                - 13.411  €   

 

5. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 84/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

      Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 1 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  Stavebný úrad  16 265 + 2 000 Odchodné – obce 18 265 

01.7.0 651 004 Splátky úrokov 

AVF 

 0 +    380 Splátky úrokov 

bankových úverov 

        380 

04.2.1.3 641001 Karanténna stanica  5 000 + 1 000 PD Sládkoviča      6 000 

04.5.1 635006 Povrchová úprava 

Ul. Budovateľská 

  0 + 40 000 Transfer TS na 

zimnú údržbu 

   40 000 

04.5.1 641001 Transfer TS na 

údržbu dopravného 

značenia 

 2 000 + 500 Transfer TS na 

údržbu 

mechanizmov 

    2 500 

 

04.7.3 

642006 Príspevok OOCR  25 000 + 13 Zimná údržba iní   25 013 

04.7.3 633016 Propagácia mesta  3 000 + 1 000 Odchodné knižnica     4 000 

04.7.3 637011 Projekt Rozvoj 

cestovného ruchu - 

spolufinancovanie 

 9 523 + 1 898 Zimná údržba iní    11 421 

05.1.0 637004 Projekt Systém 

separovaného zberu 

- spolufinancovanie 

 0 + 13 788 Zimná údržba iní   13 788 

05.2.0 635006 Údržba kanalizácie  2 000 + 2 000 Znalecké posudky 

Odchodné knižnica 

   4 000 

06.2.0 637011 Štúdia rozvoja 

lokality Červená 

studňa 

 0 + 1000 Znalecké posudky    1 000 

06.2.0 635 006 Údržba verejnej 

zelene 

 17 500 + 1000 Strategické 

dokumenty 

  18 500 

08.1.0 600 Beh Trate mládeže  0 + 1 500 

 

Športové podujatia 

a ceny 

    1 500 



08.2.03 600 Kurz kreativity – 

spolufinancovanie 

 0 + 300 Kurzy        300 

08.2.05 637004 Všeobecné služby – 

knižnica 

 100 +200 Údržba knižnica        300 

08.2.0.7 635006 Oprava Belházyho 

domu – 

spolufinancovanie 

 0 + 1 000 Zimná údržba iní     1 000 

08.2.0.7 37011 Kaplnka sv. Anny – 

spolufinancovanie 

 0 100 Zimná údržba iní       100 

08.2.0.9 637004 Kino – všeobecné 

služby 

 2 500 + 200 

 

Kino materiál    2 700 

 

08.2.0.9 637004 Moje kino – 

spolufinancovanie 

 0 + 400 Kultúrne podujatia       400 

08.2.0.9 630 Partnerské mestá   3 000 + 1000 PD Sládkoviča    4 000 

08.3.0 637004 Úhrada za služby 

VIO televízia – PO 

MA 

 12 500 + 3 600 PD Sládkoviča  16 100 

09.1.1.1 642001 Dotácia pre OZ 

KRUH –MŠ 

Nezábudka 

 38 996 + 4 904 

 

PD Sládkoviča 

KSŠ - CVČ 

43 900 

09.5.0 642004 Dotácia pre 

Spojenú katolícku 

školu – ŠKD 

 15 153 +295 KSŠ – MŠ 15 448 

09.5.0 642004 Dotácia pre 

stravovacie 

zariadenie Assisi 

 20 285 +391 KSŠ – MŠ 20 676 

10.4.0.4 642 026 Jednorazové dávky 

pre deti 

 600 + 400 PD Sládkoviča   1 000 

10.7 0 642 026 Dávky sociálnej 

pomoci 

 1 000 + 600 PD Sládkoviča   1 600 

10.7.2 635006 Údržba komunitné 

centrum 

 2 000 + 1300 PD Sládkoviča   3 300 

 

  Dotácia na orig. 

kompetencie MŠ 

Bratská 

 174 666,36 + 15 000 Zimná údržba iní 189 666,36 

Kapitálové výdavky  

01.1.1.6 714001 Nákup auta  7 000 + 617 Odvodnenie Straku   7 617 

03.1.0 714001 Nákup auta MsPO  5 000 + 1 000 Odvodnenie Straku   6 000 

04.5.1 717001 Park Drieňová  0 + 1 344 Zimná údržba TS 1 344 

04.5.1 717001 Vybudovanie MK 

Ul. Kukučína 

 0 + 10 000 Zimná údržba iní 10 000 

06.2.0 716 Vytýčenie trasy – 

separovaný zber 

 0 + 1 759 

 

Odvodnenie Ul. 

Straku 

1 759 

06.2.0 716 PD MŠ 1. mája  0 + 1000 Odvodnenie Ul. 

Straku 

1 000 

06.2.0 713 004 Nákup krovinorezu  0 + 550 

 

Zimná údržba iní 550 

06.2.0 713004 Nákup  vybavenia 

na detské ihriská 

 0 + 8 500 Materiál detské 

ihriská 

8 500 

08.2.0.7 717002 Rekonštrukcia 

Kultúrneho centra – 

spolufinancovanie 

 0 + 2000 Zimná údržba iní 2 000 

08.2.09 717002 Digitalizácia kina – 

spolufinancovanie 

 11 730 + 8 350 PD Sládkoviča 5 500 

Odvodnenie Straku  

2 850 

20 080 

Finančné operácie  

01.7.0 812001 Sociálne pôžičky  2 000 + 1050 Splácanie pôžičky 

AVF 

3 050 



2) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
Funkčná. 

Klasifikácia 

Ekon. 

Klasifikácia 

Názov  rozpočet Zvýšenie výdavkov 

    

rozpočet po 

zmene 

 

Bežné výdavky 

 

01.6.0 600 Voľby prezidenta   0 +13 075 

Úhrada z dotácie  

13 075 

01.6.0 600 Voľby do 

europarlamentu 

 0 + 9 124 

Úhrada z dotácie 

9 124 

03.2.0 632001 Energie hasiči B. 

Štiavnici 

 1 000 + 630Úhrada zo zvýšených 

príjmov (dobývací priestor) 

1 630 

03.2.0 632001 Energie hasiči 

Štefultov 

 1 000 + 210 Úhrada zo zvýšených 

príjmov (dobývací priestor 

1 210 

04.7.3 600 Projekt rozvoj 

cestovného ruchu 

 11 421 + 179 433 

Úhrada z dotácie 

190 854 

05.1.0. 641001 Transfer TS na 

separovaný zber 

 80 000 + 28 771 Prevod 

z rezervného fondu + 

recyklačný fond 

108 771 

05.1.0 637004  Projekt systém 

separ. zberu – 

bežné výdavky 

 13 788 + 109 963 Úhrada z dotácie 123 751 

05.1.0 600 Pracovisko 

separovaného 

zberu 

 3 100 + 2 203 - úhrada zo 

zvýšenej dotácie ÚPSVaR 

5 303 

06.2.0 637004 Všeobecné služby  12 000 + 3000 úhrada zo zvýšených 

príjmov na prenájme 

parkovacích miest      

15 000 

06.2.0 637005 Špeciálne služby  7 000 +3 000 úhrada zo zvýšených 

príjmov na prenájme 

parkovacích miest      

10 000 

06.2.0  Menšie obecné 

služby –aktivačné  

 32 000 + 5 000 - úhrada zo 

zvýšenej dotácie ÚPSVaR 

37 000 

08.2.03 630 Kultúrne 

podujatia 

 24 600 + 14 000 Zmluva 

o spolupráci  Región B. 

Štiavnica 

38 600 

08.2.03 630 Salamander  20 000 + 6 000 

Dotácia MK SR 

26 000 

08.2.0.3 630 Kurz kreativity  300 + 1000 

Prevod dotácie z roku 2013 

1 300 

08.2.0.5 633009 Knihy – knižnica  3 000 +  1 200 

Dotácia MK SR 

4 200 

08.2.0.7 635006 Oprava Belházyho 

domu 

 1 000 + 12 000 

Dotácia MK SR 

13 000 

08.2.0.7 637 011 Kaplnka sv. Anny 

dokumentácia 

 100 + 1 500 

Dotácia MK SR 

1 600 

08.2.0.7 635006 Oprava 

Frauenbergu 

 0 + 20 000 prevod príjmov 

z predch. roka 

20 000 

08.2.09 637004 Všeobecné služby 

kino 

 2 700 + 5 000 – úhrada zo 

zvýšeného vstupného kino 

7 700 

08.2.0.9 637 012 Požičovné kino  12 000 + 8000 – úhrada zo 

zvýšeného vstupného kino 

20 000 

08.2.0.9 600 Moje kino  400 + 6 000  

Dotácia Audiovizuálny fond 

6 400 

08.3.0 637004 Úhrada za služby 

VIO televízia – 

PO MA 

 16 100 8 900 úhrada zo zvýšeného 

vstupného kino  

25 000 

08.4.0 635006 Oprava vojnových 

hrobov 

 0 466 

Dotácia MV SR 

466 

09.5.0  Vzdelávanie  68 726 + 117 728 Úhrada z dotácie 186 454 



seniorov MŠ SR a prevod 

prostriedkov z predch. roka 

 

10.1.2.2 642001 Vrátenie dotácie 

denný stacionár 

 0 + 6 625 

Úhrada z vrátky dotácie 

6 625 

10.2.01 632001 KD Štefultov 

energie 

 2 325 + 2 000 

Úhrada zo zvýšených 

bežných príjmov- dobývací 

priestor 

4 325 

10.4.0.4 642026 Jednorazové 

dávky pre deti 

 1 000 + 2 000 

Dotácia Úrad vlády SR 

3 000 

10.4.0.4 642 026 Osobitný príjemca  90 000 + 60 000 – dotácia ÚPSVaR 150 000 

  Dotácia na 

originálne 

kompetencie ZŠ J. 

Horáka 

 92 212,29 + 80 000 

Prevod dotácie MŠ SR 

z roku 2013 

172 212,29 

  Dotácia na projekt 

Inovácia vzdel. ZŠ 

J. Horáka 

 0 + 26 916 

Z dotácie agentúry MŠ SR 

26 916 

  Dotácia na projekt 

Inovácia vzdel. ZŠ 

J. Kollára 

 0 + 19 834 

Z dotácie agentúry MŠ SR 

19 834 

  Dotácia na orig. 

kompetencie CVČ 

 45 800,64 + 2 367 

Dotácie z obcí na CVČ 

 48 167,64 

 

Kapitálové výdavky 

 

06.1.0 712 Kúpa bytového 

domu 

 0 + 2 104 932  úhrada z úveru 

ŠFRB + komerčného úveru  

 2 104 932 

08.2.0.7 717002 Rekonštrukcia 

Kultúrneho centra 

 2 000 + 15 000 

Dotácia MK SR 

      17 000 

08.2.0.7 713001  Nákup vybavenia 

Frauenberg 

 0 + 10 000 prevod príjmov 

z predch. roka 

 

08.2.0.9 717002 Digitalizácia kina  20 080 + 67 790 – úhrada z dotácie 

a pôžičky AVF 

      87 870 

  Dotácia na orig. 

kompetencie ZŠ J. 

Horáka 

 0 + 54 077 

Kapitálová dotácia 

Ministerstva školstva SR 

      54 077 

Finančné operácie  

01.7.0 821003 Splácanie istiny 

ŠFRB 

 50 600 + 5 000 – zvýšený príjem z 

parkovného 

55 600 

 
6. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013  

 

Uznesenie č. 85/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

1. Súvahu konsolidovaného celku k 31.12.2013:  

- Aktíva      69 319 835,88 € 

- Pasíva      69 319 835,88 € 

 

2. Výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku k 31.12.2013: 

- Náklady      9 001 258,95 € 

- Výnosy      8 828 961,39 € 

- Hospodársky výsledok za celok               - 172 297,56 € 

 

 



7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2014  

 

Uznesenie č. 86/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za 1. polrok   

      2014. 

B. U k l a d á 

     Mestskému úradu povinnosť predložiť na prvom rokovaní MsZ v roku 2015 informatívnu   

     správu o splnení povinnosti vyúčtovania dotácie jednotlivými subjektami v zmysle VZN 

     č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.  

 

8. Program odpadového hospodárstva  

 

Uznesenie č. 87/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e    

    Program odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica na roky 2011 – 2015. 

 

9. Návrh štatútu Štiavnických novín  

 

Uznesenie č. 88/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.S ch v a ľ u j e   

    Štatút týždenníka Štiavnické noviny. 

 

10. Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2013  

 

Uznesenie č. 89/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S ch v a ľ u j e   

      návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2013. 

 

11. Návrh na zmenu personálneho obsadenia Mestského hasičského zboru a zmena 

názvu na základe zákona NR SR č.37/2014Z. z.  na Dobrovoľný hasičský zbor mesta 

Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 90/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo                                                                                

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

       vzdanie sa členstva Ing. Vladimíra  Kotillu, Nám. sv. Trojice č. 1, Banská Štiavnica                

       v Dobrovoľnom hasičskom zbore mesta Banská Štiavnica 

 

B .  o d v o l á v a   



- Miroslava Krkošku, Sládkovičova č. 11, Banská Štiavnica z funkcie veliteľa 

Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica  

- Patrika  Dobrotu, Križovatka č. 9, Banská Štiavnica z funkcie člena Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Banská Štiavnica  

- Mateja Zachara,  J. I.. Bajzu č. 4, Banská Štiavnica z funkcie člena Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Banská Štiavnica  

- Štefana Knopa, Obrancov mieru č. 99, Banská Štiavnica z funkcie člena Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Banská Štiavnica  

 

A. v y m e n o v á v a  

- Antona Goliana,  Péchova č. 31, Banská Štiavnica za veliteľa Dobrovoľného hasičského 

zboru mesta Banská Štiavnica 

- Miroslava Krkošku, Sládkovičova č. 11, Banská Štiavnica za veliteľa 1. hasičského 

družstva  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Štiavnica 

- Tomáša Zábudlého,  Novozámocká 15, Banská Štiavnica, za člena Dobrovoľného 

hasičského zboru mesta Banská Štiavnica 

- Mareka Zieglera, Požiarnícka 6, Banská Štiavnica, za člena Dobrovoľného hasičského 

zboru mesta Banská Štiavnica 

- Dušana Beráneka, J. I. Bajzu  3, Banská Štiavnica, za člena Dobrovoľného hasičského 

zboru mesta Banská Štiavnica 

 

12. Zaradenie Mesta Banská Štiavnica do MAS Zlatá cesta pre prístup CLLD a 

LEADER v  programovom období  2014 -2020  

 

Uznesenie č. 91/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     zaradenie Mesta Banská Štiavnica do MAS Zlatá cesta pre prístup CLLD a LEADER v         

     programovom období  2014 -2020. 

 

13. Voľba člena redakčnej rady VIO TV  

 

Uznesenie č. 92/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. O d v o l á v a     

     Petra Ivašku, poslanca MsZ z postu člena redakčnej rady VIO TV, na základe jeho vzdania   

     sa členstva 

B. V o l í   

     Ing. Slavomíra Paloviča, poslanca MsZ za člena redakčnej rady VIO TV 

 

14. Majetkové veci mesta:  

a. Prevod nehnuteľností na Ulici križovatka v Banskej Štiavnici, pozemky 

parcela C KN 1956/2, 1958/2, žiadateľ MCNET.SK, s.r.o.  

 

Uznesenie č. 93/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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



plnenie  uznesenia MsZ č. 64/2014 zo dňa 25. júna 2014, ktorým  bol schválený zámer na 

prevod nehnuteľností na Ulici križovatka 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. 7/2014,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od  27. 

júna 2014. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

       prevod majetku mesta, a to: 

- pozemku parc. č. C KN 1958/2  o výmere 178 m2, záhrada, ktorý bol vytvorený GOP č. 

34544011-37/2014 zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. CKN 1958, vedenej na 

LV č. 3076  

- pozemku parc. č. C KN 1956/2 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol 

vytvorený GOP č. 34544011-37/2014, zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. C 

KN 1956, vedenej na LV č. 3076 . 

Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, sú vedené  v KN Okresného úradu  

Banská Štiavnica, 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 stanovenú podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom 57/2014 zo dňa 04.06.2014, 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 nasledovne:  

 pozemok   parc. č. C KN č. 1958/2  o výmere 178 m2, záhrada, ktorý bol vytvorený 

GOP č. 34544011-37/2014 zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 

1958, vedenej na LV č. 3076 za cenu 1062,86 € (27,97 /m2) a pozemok  parc. č. C KN 

1956/2 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený GOP č. 

34544011-37/2014, zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 1956, 

vedenej na LV č. 3076 za cenu 2488,44 € (t.j. 13,98/m2). 

 

Spolu vo výške 3550 €. 

 

Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sú vedené  v KN Okresného úradu  

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

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  

 

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 uhradia sumu vo výške 3666 €. 

 

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

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

Ako dôvod osobitného zreteľa navrhujeme zobrať do úvahy skutočnosti, že pozemky:  parc. č.                 

C KN 1958/2  o výmere 178 m2, záhrada, ktorý bol vytvorený GOP č. 34544011-37/2014 zo 

dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. CKN 1958, vedenej na LV č. 3076 a parc. č. 

C KN 1956/2 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený GOP č. 

34544011-37/2014, zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 1956, ktoré sú 



vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sú v svahovitom teréne, ktorý pri stápaní snehu, 

výdatnom daždi a iných poveternostných podmienkach, dlhodobo spôsobuje zosuv pôdy na 

pozemok parcela C KN č. 1957/1 o výmere 260 m
2 

zastavané plochy a nádvoria. Stekajúca 

voda a nánosy pôdy ohrozujú nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti 

MCNET.SK, s.r.o.. V tomto úseku je nutné uskutočniť stavebné práce tak, aby sa zamedzilo 

zosuvu pôdy a spôsobeniu škody na majetku, pretože vybudovaný múrik nie je schopný 

zadržiavať vodu, ani zosuv pôdy z pozemku parc. č. C KN1958/2. 

 

Hlasovanie:  

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

 

b. Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ulici J. Horáka v Banskej Štiavnici, 

pozemkov parcela 1308,1309/1 a 1309/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

žiadateľ RNDr. Veronika Špaková 

 

Uznesenie č. 94/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í  
Uznesenie č. 43/2014  zo dňa 07. mája 2014, ktorým bol schválený zámer na prevod nehnuteľnosti na                      

Ul. J. Horáka V Banskej Štiavnici parcela 1308, 1309/1 a 1309/2  

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ulici J. Horáka  v Banskej Štiavnici  

- pozemok parcela C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria,   pozemok parcela C 

KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria a pozemok parcela CKN č. 1309/2 

o  výmere 399 m2, záhrady. Nehnuteľnosti sú vedené  Katastrálnym odborom  Okresného úradu 

Banská Štiavnica  

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

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. 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  v prospech vlastníčky  nehnuteľnosti vedených na LV č. 2856  

rodinného domu č. súp. 1263 postaveného na pozemku parcela C KN č.  1307 ,  za cenu určenú  

dohodou  vo výške  5450 € (7,53 €/ m2  ) , čo je hodnota pozemkov  stanovená  podľa osobitného 

predpisu Znaleckým posudkom 25/2014  zo dňa 19.3.2014,  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.  
 

Kupujúca spolu s kúpnou cenou 5450 € uhradí aj nájomné za užívanie pozemkov v rokoch 2010-2013 vo výške 

816,62 € ( 272,20 €/rok) a 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 6382,62 €.  

 

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

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

Pozemky sa nachádzajú na Ulici J. Horáka v Banskej Štiavnici a tvoria prístupové priľahlé plochy 

k nehnuteľnosti – rodinný dom č. súp. 1263 vo vlastníctve žiadateľky. Cez pozemok parcela C KN č. 

1309/1 je zabezpečený jediný prístup k rodinnému domu, na pozemku parcela C KN č. 1308 je 

umiestená doplnková stavba dreváreň. Pozemok parcela C KN č. 1309/2 – záhrada je sprístupnený len 

cez pozemok parcela C KN č. 1309/1.   

Na pozemku je zriadené vecné bremeno spočívajúce  v uložení kanalizačného  potrubia DN 300 s jeho 

ochranným pásmom, vedúce naprieč parcelou C KN č. 1309/1 a kanalizačné potrubie DN 300 s jeho 



ochranným pásmom, vedúce pozdĺž parcely C KN 1309/2. Toto vecné bremeno obmedzuje užívanie 

predmetných nehnuteľností pri realizácii drobných stavieb, pri výsadbe ovocných, resp. okrasných 

drevín alebo pri prípadnej poruche na kanalizácie.  Vzhľadom na skutočnosť, že záujmové pozemky 

tvoria priľahlé plochy k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky a bezprostredne súvisia s jeho 

riadnym využívaním, odporúčame prevod uskutočniť podľa § 9a, odst. 8, písmeno e) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých poslancov, za cenu stanovenú vo výške  

5450 €, t. j. 7,53 €/m2.  Žiadateľka zároveň s kúpnou cenou uhradí aj nájomné za užívanie pozemkov 

v rokoch 2010-2013 vo výške 816,62 € a náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to správny 

poplatok za návrh na vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo 

výške 50 €, spolu 6382,62 €. 

 

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 č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela   C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané 

plochy a nádvoria,   pozemok parcela C KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria 

a pozemok parcela CKN č. 1309/2 o  výmere 399 m2, záhrady na  Ulici J. Horáka  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.  

 

B.  a nahrádza sa novým znením: 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ulici J. Horáka  v Banskej Štiavnici  pani RNDr. Veronike 

Špakovej, bytom Hronská 5149/10, Bratislava  

- pozemok parcela C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria,   pozemok 

parcela C KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria a pozemok parcela 

CKN č. 1309/2 o  výmere 399 m2, záhrady. Nehnuteľnosti sú vedené  Okresným úradom 

Banská Štiavnica, 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  v prospech vlastníčky  nehnuteľností vedených na LV č. 2856  

rodinného domu č. súp. 1263 postaveného na pozemku parcela C KN č.  1307 RNDr. Veroniky 

Špakovej,  za cenu určenú  vo výške  5450 €  (7.53 €/ m2  ), čo je  cena pozemkov  stanovená  podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom 25/2014  zo dňa 19.3.2014,  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.  
 

Kupujúca spolu s kúpnou cenou 5450 € 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 5566 €.  

 

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

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



Pozemky sa nachádzajú na Ulici J. Horáka   v Banskej Štiavnici a tvoria prístupové priľahlé plochy 

k nehnuteľnosti – rodinný dom č. súp. 1263 vo vlastníctve žiadateľky RNDr. Veroniky Špakovej.                         

Pani RNDr. Špaková kúpila rodinný dom č. súp. 1263 od pani Scarlet Lehotskej. Prevod v KN sa 

uskutočnil na základe kúpnej zmluvy zo dňa 16.04.2014. Cez pozemok parcela C KN č. 1309/1 je 

zabezpečený jediný prístup k rodinnému domu, na pozemku parcela C KN č. 1308 je umiestená 

doplnková stavba dreváreň . Pozemok parcela C KN č. 1309/2 – záhrada je sprístupnený len cez 

pozemok parcela C KN č. 1309/1.   

Na pozemku je zriadené vecné bremeno spočívajúce  v uložení kanalizačného  potrubia DN 300 s jeho 

ochranným pásmom, vedúce naprieč parcelou C KN č. 1309/1 a kanalizačné potrubie DN 300 s jeho 

ochranným pásmom, vedúce pozdĺž parcely C KN 1309/2. Toto vecné bremeno obmedzuje užívanie 

predmetných nehnuteľností pri realizácii drobných stavieb, pri výsadbe ovocných, resp. okrasných 

drevín alebo pri prípadnej poruche na kanalizácie.  Vzhľadom na skutočnosť, že záujmové pozemky 

tvoria priľahlé plochy k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky a bezprostredne súvisia s jeho 

riadnym využívaním, odporúčame prevod uskutočniť podľa § 9a, odst. 8, písmeno e) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých poslancov, za cenu stanovenú vo výške  

5450 €, t.j. 7,53 €/m2.  Žiadateľka zároveň s kúpnou cenou uhradí aj  náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností a to správny poplatok za návrh na vklad do KN vo výške 66 € a náklady za 

vypracovanie znaleckého posudku vo výške  50 €,  spolu 5566 €. 
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 č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela   C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané 

plochy a nádvoria,   pozemok parcela C KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria 

a pozemok parcela CKN č. 1309/2 o  výmere 399 m2, záhrady na  Ul. Horáka  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 14, hlasovalo 14 za 13, proti 0, zdržal sa 1  

 

c. Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ulici horná ružová v Banskej Štiavnici, 

pozemkov parcela C KN 5855/2, žiadateľ Dušan Kavický s manželkou ako 

prípad hodný  osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 95/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ulici horná ružová  v Banskej Štiavnici  

- pozemok parcela C KN č. 5855/2  o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol 

vytvorený GOP č. 34544011-3/2013 zo dňa 12.02.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. E KN 

6409/3, vedenej na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica.  

 

Nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, je vedená  v KN Okresného úradu  

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

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu   vo výške   360 € (20 €/ m
2 

 ) , čo 

je cena vyššia, ako cena stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom 41/2014  

zo dňa 25.04.2014 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 nehnuteľnosti a to 

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

KN vo výške 66 €, spolu vo výške 476 €. 
3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 

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

Pozemok, o ktorého odpredaj Dušan Kavický s manželkou Stanislavou požiadali je oplotený a užívaný 

v dobrej viere žiadateľmi. Dušan Kavický s manželkou na základe nájomnej zmluvy z roku 1998 

platia nájom po celú dobu užívania pozemku riadne a včas.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame pozemok, o ktorý Dušan Kavický 

s manželkou žiadajú majetkoprávne vysporiadať a prevod uskutočniť podľa § 9a, odst. 8, 

písmeno e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých 

poslancov, za cenu  vo výške   360 € (20 €/ m
2 

), čo je cena vyššia, ako cena  stanovená  

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom 41/2014  zo dňa 25.04.2014 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.  

  
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 č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela C KN č. 5855/2  o výmere 18 m2, 

zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený GOP č. 34544011-3/2013 zo dňa 

12.02.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. E KN 6409/3, vedenej na LV č. 3076 pre okres 

Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  na  Ul. horná ružová  

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 14                                             za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1  

 

d. Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. lesnícka v Banskej Štiavnici, pozemky 

parcela 4684/5, 4685/7 a 4682, žiadateľ Ing. Eliška Skarbová ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 96/2014 



 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ulici lesnícka  v Banskej Štiavnici  

- pozemok parcela C KN č. 4684/5  o výmere 1457 m2, záhrada, pozemok parcela C KN č. 4685/7o 

výmere 146 m
2
 , zastavané plochy  a nádvoria a pozemok parcela C KN č. 4682 o výmere 43 m2, 

zastavané plochy a nádvoria. Na pozemku parcela C KN č. 4682 je umiestnená doplnková stavba 

k objektu č. súp. 710 vedenom na LV č. 5174.  

Nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta sú vedené  v KN Okresného úradu  Banská Štiavnica, 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  stanovenú dohodou vo výške   16 460 € (10 €/ m2  ) , 

čo je cena vyššia, ako minimálna hodnota  pozemkov  stanovená  podľa osobitného predpisu 

Znaleckým posudkom 17/2014  zo dňa 5.3.2014 a jeho dodatku č. 38/2014 zo dňa 20.04.2014  vo 

výške spolu 13 000 €, t. j. 7,89 €/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.  
 

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

vypracovanie znaleckého posudku vo výške 70 € a správny poplatok na vklad do KN vo výške 66 €, 

spolu vo výške 16 596 €.  

 

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

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

 

Pozemky parcela C KN 4684/5 a 4685/7 sú súčasťou vstupu a dvorovej plochy a zabezpečujú 

sprístupnenie nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa. Na pozemku parcela C KN 4682 je umiestnená 

doplnková stavba k objektu č. súp. 710 vedenom na LV č. 5174. Pozemok parcela C KN 4684/1 je 

zarastený nežiaducimi porastmi krov, nachádzajú sa na nej kanále, z ktorých vyteká spodná banská 

voda, čo sa snažili pani Skarbová, rod. Ivaničová s otcom Jozefom Ivaničom na vlastné náklady 

provizórne zregulovať. Vzhľadom na skutočnosť, že záujmové pozemky  bezprostredne súvisia 

s  riadnym využívaním nehnuteľností vo vlastníctve pani Skarbovej, odporúčame prevod uskutočniť 

podľa § 9a, odst. 8, písmeno e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina 

všetkých poslancov, za cenu stanovenú dohodou vo výške   16 460 € (10 €/ m2  ) , čo je cena vyššia, ako 

minimálna hodnota  pozemkov  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom 17/2014  

zo dňa 5.3.2014 a jeho dodatku č. 38/2014 zo dňa 20.04.2014  vo výške spolu 13 000 €, t.j. 7,89 €/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.  
 

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

vypracovanie znaleckého posudku vo výške 70 € a správny poplatok na vklad do KN vo výške 66 €, 

spolu vo výške 16 596 €.  

 

B. P o v e r u j e    

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

zverejniť zámer  predať svoj majetok - pozemok parcela C KN č. 4684/5  o výmere 1457 m2, záhrada, 

pozemok parcela C KN č. 4685/7o výmere 146 m
2
 , zastavané plochy a nádvoria a pozemok parcela C 

KN č. 4682 o výmere 43 m2, zastavané plochy a nádvoria. Na pozemku parcela C KN č. 4682 je 

umiestnená doplnková stavba k objektu č. súp. 710 vedenom na LV č. 5174 na  Ulici lesnícka  

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, zdržalo sa 0 

 

e. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov  

                  parc. č. C KN 5269/23 a C KN 5269/24 

 

Uznesenie č. 97/2014 

 

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 v znení Dodatku č.1. 

A. S c h v a ľ u j e   

1. zámer na prevod nehnuteľností 

 pozemku parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, zastavaná plocha a nádvorie  

  pozemku parc. č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie  

 

Nehnuteľnosti sú vedené v KN Okresného úradu, Katastrálneho odboru na LV č. 1, pre        

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

2.  spôsob predaja pozemku  parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, zastavaná plocha      

a nádvorie a pozemku parc. č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  

a nádvorie verejnou obchodnou súťažou  s povinnosťou dodržania účelového využitia 

predmetných pozemkov v súlade s ÚPD Mesta Banská Štiavnica na výstavbu  garáží 

v prospech uchádzačov, ktorých cenové ponuky budú najvýhodnejšie, minimálne však za 

cenu všeobecnej hodnoty majetku vo výške 500,- €, čo je cena vyššia ako cena stanovená  

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 70/2014 zo dňa 23. 07. 2014 

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.  
 

3.  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parc. č. C KN 5269/23, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. č. C KN 5269/24, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie v k. ú. Banská Štiavnica,  za účelom 

výstavby garáží tak, ako je uvedené v návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

(príloha č. 1 tohto uznesenia).  

 

      4.  vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie:  RNDr. Pavel Bačík  

členovia komisie:   Ivan Beňo 

                               Helena Koťová 

zapisovateľ:  JUDr. Jana Kollárová   
 

B. P o v e r u j e     



     Mestský úrad Banská Štiavnica v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov,  zverejniť  zámer a podmienky verejnej obchodnej súťaže na   

odpredaj  pozemku parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

a pozemku parc. č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie v k. ú. 

Banská Štiavnica.  

     Po uplynutí stanovenej lehoty a po vyhodnotení ponúk materiál predložiť na rokovanie do MsR a 

schválenie do MsZ. 

 

Príloha č. 1: 

 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:  2. 9. 2014 

  

        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 v znení neskorších právnych predpisov na podávanie najvhodnejšieho 

návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta 

Banská Štiavnica: 

 

a) pozemku  parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, zastavaná plocha   a nádvorie, 
s povinnosťou dodržania účelového využitia predmetného pozemku v súlade s ÚPD Mesta 

Banská Štiavnica na výstavbu  garáže   
b) pozemku parc. č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie 

s povinnosťou dodržania účelového využitia predmetného pozemku v súlade s ÚPD 

Mesta Banská Štiavnica na výstavbu  garáže   

 

 

popis nehnuteľností – pozemky sa nachádzajú v lokalite sídliska Drieňová v Banskej Štiavnici 

v blízkosti zástavby individuálnych garáží.   

 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 
I  

Úvodné ustanovenie 

 

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

hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č.1 a uznesením 

Mestského  zastupiteľstva V Banskej Štiavnici č. 97/2014, zo dňa 27. 8. 2014 



 

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej  ponuky: 

 

 na kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku  parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie, 

 na kúpu nehnuteľnosti, a to pozemku parc. č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie. 

 
s povinnosťou dodržania účelového využitia predmetných pozemkov v súlade s ÚPD Mesta 

Banská Štiavnica na výstavbu  garáží. 
 

Nehnuteľnosti  sú vedené v KN Okresného úradu 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 nehnuteľnosti ponúkajú  na predaj, je určená 

nasledovne: 

 

 pozemok  parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, zastavaná plocha   a nádvorie, za 

cenu vo výške 500,00 €, čo je cena vyššia ako cena  určená podľa osobitného predpisu 

Znaleckým posudkom č. 70/2014 zo dňa 23.07.2014 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.  

 

 pozemok   parc. č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie za 

cenu vo výške 500,00 €, čo je cena vyššia ako cena  určená podľa  osobitného predpisu 

Znaleckým posudkom č. 70/2014 zo dňa 23.07.2014 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.  

 

III 

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže :    2. septembra 2014. 

2. Do znaleckého posudku môžu záujemcovia nahliadnuť na Mestskom úrade Banská 

Štiavnica, Odd. právnom a správy majetku, počas pracovných dní v čase od 7.00 – 

14.00 hod. Zároveň   si záujemcovia môžu dohodnúť aj obhliadku nehnuteľností, do 

doby uzávierky tejto obchodnej verejnej súťaže. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 1. októbra 2014 o 14.00 hod.  

4. Verejné otváranie obálok sa uskutoční dňa 1. októbra 2014 o 14.10 hod. v zasadacej 

miestnosti radnice, č. dverí 4.  

5. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže. 

6. Oznámenie vybraných návrhov:  do 10  dní od schválenia mestským zastupiteľstvom 

7. Výsledok súťaže v rámci schválených súťažných podmienok bude po prerokovaní 

v MsR predložený na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici s odporučením víťaza, o ktorom MsZ rozhodne uznesením. 



 

IV 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

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

súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 2. septembra 2014. Vyhlasovateľ 

v súlade s  ÚPN a Urbanistickou štúdiou podmieňuje predaj nehnuteľností realizáciou 

výstavby garáží. Garáže budú identifikované samostatnou parcelou s jedným 

súpisným číslom. 

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh na jeden pozemok, z dvoch 

pozemkov, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže. 

3.  Minimálna požadovaná cena  za pozemok   parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, 

zastavaná plocha  a nádvorie  je 500,- € a minimálna požadovaná cena za pozemok   parc. 

č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie je 500,- € 

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

      podmienok  verejnej obchodnej súťaže. 

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

      na   predkladanie ponúk,  t. j 1. 10. 2014, do 14,00  hod. 

6.   Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica  vyhodnotí  predložené návrhy do 10 dní od     

      ukončenia predkladania návrhov súťaže. 

7.   Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi navrhovateľov   

      s výsledkom verejnej obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia vyhodnotenia     

      obchodnej verejnej  súťaže v Mestskom zastupiteľstve  Banská Štiavnica.   

8.   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. 

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

       v podmienkach  súťaže. 

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

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

       ktorí  v súťaži zvíťazili.  

 

V 

Podmienky  predaja 

 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj oboch nehnuteľností schválením Mestským 

zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici. 

2. Kúpne zmluvy budú podpísané najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže obom kupujúcim. 

3. Cena za nehnuteľnosti bude uhradená pred podpisom kúpnej  zmluvy na pozemok   

parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie a pred 

podpisom kúpnej  zmluvy na pozemok   parc. č.  C KN 5269/24, o výmere 21 m2, 

zastavaná plocha  a nádvorie. 

4. Obaja kupujúci spolu s ponúknutou kúpnou cenou uhradia aj cenu znaleckého 

posudku vo výške 50,00 € a poplatok za vklad nehnuteľnosti do KN vo výške 66,- €. 

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

celej kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov kupujúcim.. 



6. V prípade nedodržania stanovených lehôt víťazom súťaže na podpísanie kúpnej 

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

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

posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

 

 

 

VI 

Kritériá hodnotenia návrhov 

 

1. Jediným kritériom hodnotenia  predložených návrhov je cena nehnuteľností, 

predložená navrhovateľmi. 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvýhodnejšej ponuky pre 

pozemok   parc. č. C KN 5269/23, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, 

ktorej bude priradené poradie č. 1 a navrhovateľ  najvýhodnejšej ponuky pre pozemok   

parc. č. C KN 5269/24, o výmere 21 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, ktorej bude 

priradené poradie č. 1. V poradí druhým najvhodnejším ponukám 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 ktorúkoľvek z oboch  nehnuteľností,  

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 poštou alebo doručujú osobne 

v uzatvorenej obálke do podateľne Mestského úradu na adresu vyhlasovateľa :  

    Mesto Banská Štiavnica  

    Radničné nám. č. 1 

 

     969 24 Banská Štiavnica 

 

        s viditeľným označením - textom :  
„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH   NA ODKÚPENIE POZEMKU parc.  č.  C KN 5269/23 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha a nádvorie “ 

 

alebo 

 

„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH   NA ODKÚPENIE POZEMKU parc.  č.  C KN 5269/24 

o výmere 21m2, zastavaná plocha a nádvorie“ 

 

 

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 : 

1.1. presné označenie navrhovateľa  



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

so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov, 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.) 

1.2. označenie nehnuteľnosti, o ktorú má navrhovateľ záujem  

1.3. ponuku kúpnej ceny 

1.4. 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 

1.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže  

1.6. 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) 

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

          a podpis  konajúcej osoby /. 

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

       ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

 Banská Štiavnica, dňa 2. septembra 2014                                    

      

 

 

               Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.  

                                              primátor mesta  
 

Za správnosť: JUDr. Jaďuďová 
 

16. Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2014  

 

Uznesenie č. 98/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2014.  

 

17. Informatívna správa o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti        

    Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. 

 

Uznesenie č. 99/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      informatívnu správu o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti        

      Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. 

 

18. Informatívna správa z Valného zhromaždenia spoločnosti Joergesov dom, a. s.. 

 

Uznesenie č. 100/2014 

 



Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu z Valného zhromaždenia spoločnosti Joergesov dom a.s.. 

 

19. Rôzne 

20. Interpelácie a dopyty poslancov 

21. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 27. augusta 2014 

 

 

 

 

K bodu: Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ulici J. Horáka v Banskej Štiavnici,   

              pozemkov parcela 1308,1309/1 a 1309/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa,   

              žiadateľ RNDr. Veronika Špaková 

 

Uznesenie č. 94/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í  
Uznesenie č. 43/2014  zo dňa 07. mája 2014, ktorým bol schválený zámer na prevod nehnuteľnosti na                      

Ul. J. Horáka V Banskej Štiavnici parcela 1308, 1309/1 a 1309/2  

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ulici J. Horáka  v Banskej Štiavnici  

- pozemok parcela C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria,   pozemok parcela C 

KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria a pozemok parcela CKN č. 1309/2 

o  výmere 399 m2, záhrady. Nehnuteľnosti sú vedené  Katastrálnym odborom  Okresného úradu 

Banská Štiavnica  

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

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. 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  v prospech vlastníčky  nehnuteľnosti vedených na LV č. 2856  

rodinného domu č. súp. 1263 postaveného na pozemku parcela C KN č.  1307 ,  za cenu určenú  

dohodou  vo výške  5450 € (7,53 €/ m2  ) , čo je hodnota pozemkov  stanovená  podľa osobitného 

predpisu Znaleckým posudkom 25/2014  zo dňa 19.3.2014,  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.  
 

Kupujúca spolu s kúpnou cenou 5450 € uhradí aj nájomné za užívanie pozemkov v rokoch 2010-2013 vo výške 

816,62 € ( 272,20 €/rok) a 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 6382,62 €.  

 

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

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

Pozemky sa nachádzajú na Ulici J. Horáka v Banskej Štiavnici a tvoria prístupové priľahlé plochy 

k nehnuteľnosti – rodinný dom č. súp. 1263 vo vlastníctve žiadateľky. Cez pozemok parcela C KN č. 

1309/1 je zabezpečený jediný prístup k rodinnému domu, na pozemku parcela C KN č. 1308 je 

umiestená doplnková stavba dreváreň. Pozemok parcela C KN č. 1309/2 – záhrada je sprístupnený len 

cez pozemok parcela C KN č. 1309/1.   

Na pozemku je zriadené vecné bremeno spočívajúce  v uložení kanalizačného  potrubia DN 300 s jeho 

ochranným pásmom, vedúce naprieč parcelou C KN č. 1309/1 a kanalizačné potrubie DN 300 s jeho 

ochranným pásmom, vedúce pozdĺž parcely C KN 1309/2. Toto vecné bremeno obmedzuje užívanie 

predmetných nehnuteľností pri realizácii drobných stavieb, pri výsadbe ovocných, resp. okrasných 

drevín alebo pri prípadnej poruche na kanalizácie.  Vzhľadom na skutočnosť, že záujmové pozemky 

tvoria priľahlé plochy k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky a bezprostredne súvisia s jeho 

riadnym využívaním, odporúčame prevod uskutočniť podľa § 9a, odst. 8, písmeno e) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých poslancov, za cenu stanovenú vo výške  



5450 €, t. j. 7,53 €/m2.  Žiadateľka zároveň s kúpnou cenou uhradí aj nájomné za užívanie pozemkov 

v rokoch 2010-2013 vo výške 816,62 € a náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to správny 

poplatok za návrh na vklad do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo 

výške 50 €, spolu 6382,62 €. 

 

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 č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela   C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané 

plochy a nádvoria,   pozemok parcela C KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria 

a pozemok parcela CKN č. 1309/2 o  výmere 399 m2, záhrady na  Ulici J. Horáka  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.  

 

B.  nahrádza sa novým znením: 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ulici J. Horáka  v Banskej Štiavnici  pani RNDr. Veronike 

Špakovej, bytom Hronská 5149/10, Bratislava  

- pozemok parcela C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria,   pozemok 

parcela C KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria a pozemok parcela 

CKN č. 1309/2 o  výmere 399 m2, záhrady. Nehnuteľnosti sú vedené  Okresným úradom 

Banská Štiavnica, 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  v prospech vlastníčky  nehnuteľností vedených na LV č. 2856  

rodinného domu č. súp. 1263 postaveného na pozemku parcela C KN č.  1307 RNDr. Veroniky 

Špakovej,  za cenu určenú  vo výške  5450 €  (7.53 €/ m2  ), čo je  cena pozemkov  stanovená  podľa 

osobitného predpisu Znaleckým posudkom 25/2014  zo dňa 19.3.2014,  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.  
 

Kupujúca spolu s kúpnou cenou 5450 € 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 5566 €.  

 

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

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

Pozemky sa nachádzajú na Ulici J. Horáka   v Banskej Štiavnici a tvoria prístupové priľahlé plochy 

k nehnuteľnosti – rodinný dom č. súp. 1263 vo vlastníctve žiadateľky RNDr. Veroniky Špakovej.                         

Pani RNDr. Špaková kúpila rodinný dom č. súp. 1263 od pani Scarlet Lehotskej. Prevod v KN sa 

uskutočnil na základe kúpnej zmluvy zo dňa 16.04.2014. Cez pozemok parcela C KN č. 1309/1 je 

zabezpečený jediný prístup k rodinnému domu, na pozemku parcela C KN č. 1308 je umiestená 

doplnková stavba dreváreň . Pozemok parcela C KN č. 1309/2 – záhrada je sprístupnený len cez 

pozemok parcela C KN č. 1309/1.   



Na pozemku je zriadené vecné bremeno spočívajúce  v uložení kanalizačného  potrubia DN 300 s jeho 

ochranným pásmom, vedúce naprieč parcelou C KN č. 1309/1 a kanalizačné potrubie DN 300 s jeho 

ochranným pásmom, vedúce pozdĺž parcely C KN 1309/2. Toto vecné bremeno obmedzuje užívanie 

predmetných nehnuteľností pri realizácii drobných stavieb, pri výsadbe ovocných, resp. okrasných 

drevín alebo pri prípadnej poruche na kanalizácie.  Vzhľadom na skutočnosť, že záujmové pozemky 

tvoria priľahlé plochy k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky a bezprostredne súvisia s jeho 

riadnym využívaním, odporúčame prevod uskutočniť podľa § 9a, odst. 8, písmeno e) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých poslancov, za cenu stanovenú vo výške  

5450 €, t.j. 7,53 €/m2.  Žiadateľka zároveň s kúpnou cenou uhradí aj  náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností a to správny poplatok za návrh na vklad do KN vo výške 66 € a náklady za 

vypracovanie znaleckého posudku vo výške  50 €,  spolu 5566 €. 
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 č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

zverejniť zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela   C KN č. 1308  o výmere 20 m2, zastavané 

plochy a nádvoria,   pozemok parcela C KN č. 1309/1 o výmere 304 m2, zastavané plochy a nádvoria 

a pozemok parcela CKN č. 1309/2 o  výmere 399 m2, záhrady na  Ul. Horáka  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 14, hlasovalo 14 za 13, proti 0, zdržal sa 1  

 

 

 

     Banská Štiavnica 28. augusta 2014 

 

  

 

 

                Ing. Ivana Ondrejmišková Mgr. Nadežda Babiaková 

                        prednostka MsÚ primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA
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oti
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ZA
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ZD

RŽ
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ZD
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ZA
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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 I I I I I I

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

7. Chovanová Helena I I I I I I I I

8. Ivaška Peter I I I I I I I I

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

10. Koťová Helena I I I I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I I I I

12. Mojička Ján I I I I I I I I

13. Mravec Peter neprítomnýný neprítomnýný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

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

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomnýný neprítomný neprítomný

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

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

13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 1 0 12 0 1 0 11 0 3 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0

Počet prítomných:
15 1513 13 14 13 14 15

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 27. 8. 2014
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Uznesenie č. 
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1. Antalová Renáta I I I I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

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

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

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

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

7. Chovanová Helena I I I I I I I I

8. Ivaška Peter I I I I I I I I

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

10. Koťová Helena I I neprítomný 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 neprítomný neprítomný neprítomný neprítomnýný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

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

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

16. Volf Gejza I I I I I I I

17. Zimmermann Marián I I I I I I I

15 0 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 1 14 0 0 0 15 0 0 0 13 0 1 0 14 0 0 1

Počet prítomných: 14 1515 15 12 14 14 15

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 27. 8. 2014
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1. Antalová Renáta I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I

5. Blaškovičová Miriam I I I I I

6. Čabák Juraj I I I I I

7. Chovanová Helena I I I I I

8. Ivaška Peter I I I I I

9. Klauz Milan I I neprítomný neprítomný I

10. Koťová Helena I I I I I

11. Lukačko Dušan I I neprítomný I I

12. Mojička Ján I I I I I

13. Mravec Peter neprítomný neprítomný neprítomný neprítomnýný neprítomný

14. Palášthy Karol I I neprítomný I I

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

16. Volf Gejza I I I I I

17. Zimmermann Marián I I I I I

15 0 0 0 15 0 0 0 10 0 0 2 13 0 0 1 15 0 0 0

Počet prítomných: 15 15 12 14 15

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 27. 8. 2014

96/2014 97/2014 98/2014 99/2014 100/2014


