
Výpis uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 24. júna 2015 

 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Uznesenie č. 61A/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

           s dátumom 24. jún 2015 s doplnením správy do bodu rôzne: 

           Správa o prenájme Amfiteátra v Banskej Štiavnici – návrh opatrení  

  

2. návrhovú komisiu v zložení: Renáta Antalová, predsedníčka 

 Mgr. Ján Kružlic, člen 

 Ivan Beňo, člen 

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

Uznesenie č. 62/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa  

     6. mája 2015. 

 

3. Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku 

v roku 2014 

 

Uznesenie č. 63/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

    správu o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku mesta   

    k 30. 11. 2014 vykonanú v zmysle Príkazu primátorky mesta č.1/2014 

 

4. Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2014 

 

Uznesenie č. 64/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica 

za rok 2014 

2. správu audítora za rok 2014 

 

 



B.  S c h v a ľ u j e  

1. schodok rozpočtu mesta Banská Štiavnica za rok 2014 v súlade s § 10 ods.3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo 

výške    - 1 361 520,34 eur  

    

2. celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad 

 

3. vyrovnanie schodku vo výške                        - 1 361 520,34  € 

 

 prevodom prostriedkov z predchádzajúcich rokov          58 472,46 € 

 prevodom prostriedkov z rezervného fondu                    75 786,57 € 

 prijatým úverom ŠFRB                 1 144 800,00 € 

 bankovým úverom            44 461,31 € 

 pôžičkou z Audiovizuálneho fondu         38 000,00 €  

 

4. prevod výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti mesta do rezervného 

fondu vo výške 113,42 eur    

    

 

5. Rozbor hospodárenia TS,  m. p. Banská Štiavnica za rok 2014 

 

Uznesenie č. 65/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici 

A. S c h v a ľ u j e   

     Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2014 

 

  - v nákladoch:     906.334  €   

- výnosoch:                 887.317  € 

     -  hospodársky výsledok                - 19.017  €   

 

                             a umorenie straty v zisku budúcich rokov. 

 

 

6. Návrh plánu práce MsZ na II. polrok 2015 

 

Uznesenie č. 66/2015 

 

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 II. polrok   

       2015. 

 

7. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

 

Uznesenie č. 67/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e    

     plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2015. 



8. Návrh na zrušenie VZN č. 11/1995 o sprievodcovskej činnosti v meste Banská 

Štiavnica a Dodatku č. 1 k VZN  

 

Uznesenie č. 68/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  R u š í  

      Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 11/1995 o sprievodcovskej 

činnosti v meste Banská Štiavnica a Dodatok č. 1 k VZN. 

 

9. Návrh na riešenie situácie s ČOV na Počúvadlianskom jazere 

 

Uznesenie č. 69/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. U k l a d á    Mestskému úradu  

ďalej rokovať s OZ Sitnianski rytieri, Počúvadlianske Jazero 199, 969 01 Banská 

Štiavnica, IČO:420 098 80 v zmysle navrhnutého postupu uvedeného v dôvodovej správe.  

 

 

10. Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach postúpenia práva a povinností 

investora/stavebníka k časti vodnej stavby „Banská Štiavnica – odkanalizovanie 

Ulice 8. mája“ a „Banská Štiavnica – odkanalizovanie Ul. SNP“ 

 

Uznesenie č. 70/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

 predložený Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach postúpenia práv a povinností   

 investora/stavebníka k časti vodnej stavby „Banská Štiavnica – odkanalizovanie  

 Ul.  8. mája“ a „Banská Štiavnica – odkanalizovanie Ul. SNP“. 

 

11. Schválenie žiadosti Mesta Banská Štiavnica na rekonštrukciu a modernizáciu 

verejného osvetlenia   

 

Uznesenie č. 71/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e   

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast, prioritná os 2: Energetika, opatrenie č. 2.2: Budovanie a modernizácia 

verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

na realizáciu  projektu s názvom: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Banská 

Štiavnica“, ktorý je realizovaný Mestom Banská Štiavnica.  

 

    2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci.  



12. Majetkové veci mesta:  

a)  Návrh na naloženie s majetkom mesta – Obytná budova  súp. č. 63 a prislúchajúci   

           pozemok  (Hájovňa Červená studňa) – návrh na dlhodobý prenájom 

 

Uznesenie č. 72/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

A. N e s c h v a ľ u j e  

1. zámer na dlhodobý prenájom obytnej budovy súp. č. 639 postavenej na p. č. C KN 7233 

zapísanej na LV č. 1 a pozemku p. č.  E KN 2606/1, lesné pozemky, vo výmere 1378 m
2 

zapísaného na LV č. 3076.  Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. Nad Rozgrundom č. 1.   

Nehnuteľnosti  sú vedené  na  Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici 

pre k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto Banská 

Štiavnica.   

B. U k l a d á 

Mestskému úradu materiál prepracovať v zmysle diskusie a predložiť na augustové 

rokovanie Mestského zastupiteľstva.  

 

b)  Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta   

 

Uznesenie č. 73/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia a 

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

A. s c h v a ľ u j e  

            zámer na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica formou verejnej   

            obchodnej súťaže. Ide o nehnuteľný majetok mesta: 

a) Akademická ul. č. 1  - súp. č. 326 a prislúchajúce pozemky p. č. C KN 3421/1 

zastavaná plocha pod  stavbou na LV 1 a priľahlý pozemok p. č. C KN 3421/3 na LV 

3076. 

b) Hala Maxšachta - súp. č. 951 a prislúchajúce pozemky p. č. C KN 7127/2 zast. 

plochy a nádvoria vo výmere 531 m
2
 a C KN 7127/3 zast. plochy a nádvoria vo 

výmere 3642 m
2
 

c) Garáže na Ul. Špitálska 6 – súp. č. 2250, a prislúchajúce pozemky  p. č. C KN  

1388/1 zastavené plochy a nádvoria vo výmere 492 m 
2
 a 1388/2 zastavené plochy 

a nádvoria vo výmere 392 m
2
. 

d) Rodinný dom na Ul. 8. mája 10 - stavba so súpisným číslom 825 na pozemku 

registra C KN s parcelným č. 5030/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m
2 

a  

- pozemok registra C KN p. č. 5030/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m
2 
 

- pozemok registra C KN p. č. 5030/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m
2 
 

- pozemok registra C KN p. č. 5031/1, ostatné plochy o výmere 361 m
2
 

e) Stavby bývalého Autokempingu na Počúvadlianskom jazere 

- sociálna budova, súp. č. 4, postavená na p. č C-KN 6321  

- prihlasovanie pobytu, súp. č. 1, postavená na p. č. C-KN 6324 

 

       B.  p o v e r u j e   

 Mestský úrad zabezpečením potrebných dokladov a znaleckých posudkov ako 

podkladov k verejnej obchodnej súťaži a pripravením správy k schváleniu vyhlásenia verejnej 

obchodnej súťaže pre MsR a MsZ.   



c)  Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. D. Licharda v Banskej Štiavnici (žiadateľ  

     Roman Kopecký) 

 

Uznesenie č. 74/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. D. Licharda  v Banskej Štiavnici,  a to   

 

 pozemok parc. č. C KN č. 3377/5, o výmere 9 m2, záhrady, 

 pozemok parc. č. C KN č. 3377/7, o výmere 88 m2, záhrady, 

 

Nehnuteľnosti pozemok parc. č. C KN 3377/5 a pozemok parc. č. C KN 3377/7  sú vedené  

katastrálnym odborom  Okresného úradu Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská 

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

 

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

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

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa , v prospech pána Romana Kopeckého, rod. 

Kopeckého, bytom Pažítkova 1, 821 01 Bratislava za cenu určenú  dohodou vo výške 20 

€/m2, t.j. 1940 €/m2. 

 

Hodnota pozemkov bola  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom                          

č. 24/2015 zo dňa 09.03.2015,  vypracovaným Ing. Igorom Mičkom – znalcom zapísaným 

v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS nasledovne:  

 pozemok parc. č. C KN č. 3377/5, o výmere 9 m2, záhrady za cenu vo výške 81,36 € 

(9,04€ /m2) 

 pozemok parc. č. C KN č. 3377/7, o výmere 88 m2, záhrady za cenu vo výške                

795,52 € (9,04€/m2) 

 

Kupujúci Roman Kopecký, rod. Kopecký, bytom Pažítkova 1, 821 01 Bratislava  spolu 

s kúpnou cenou 1940  € uhradí aj nájomné za užívanie pozemkov parc. č.  C KN 3377/5 

a parc. č. C KN 3377/7  za rok 2013 alikvotnú čiastku 22 €   /6 mesiacov/,   za rok  2014 

čiastku 44  € a alikvotnú čiastku vo výške 22 € /6 mesiacov/ za rok 2015 .   

Kupujúci uhradí, taktiež náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to náklady za 

vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a dodatok k znaleckému posudku vo výške 

50 € a správny poplatok na vklad do KN vo výške 66 €.  Kupujúci si na vlastné náklady dal 

vyhotoviť GOP. 

 

Spolu k úhrade 2194 €  (slovom: dvetisícsto deväťdesiatštyri €).  

 

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

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

Pozemky sa nachádzajú na Ul. D. Licharda v Banskej Štiavnici a tvoria priľahlé plochy 

k nehnuteľnostiam –pozemok parc. č. C KN 3377/1, o výmere 531 m2, záhrada, pozemok 

parc. č. C KN 3377/6, o výmere 22 m2, záhrady a k záhradnej chatke č. súp. 2022, ktorá je 

postavená  na pozemku parc. č. C KN 3377/2, o výmere 22 m2, zastavaná plocha a nádvorie  

vo výlučnom  vlastníctve žiadateľa Romana Kopeckého. Pozemok C KN 3377/5 a pozemok  

C KN  3377/7 sú  oplotené a využívajú sa ako súčasť záhrady niekoľko desiatok rokov.          

Pozemok parc. č. C KN 3377/1, o výmere 531 m2, záhrada a záhradnú chatku č. súp. 2022, 



ktorá je postavená na pozemku parc. č. C KN 3377/2, o výmere 22 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie a  pozemok parc. č. C KN 3377/6, o výmere 22 m2, záhrady nadobudol žiadateľ, 

na základe kúpnej zmluvy zo dňa 13.06.2013, od nadobudnutia vlastníctva týchto 

nehnuteľností, užíva a stará sa aj o pozemky C KN 3377/5 a C KN 3377/7, ktoré bol v čase 

nadobudnutia majetku žiadateľom už oplotené. 

 

  Vzhľadom na skutočnosť, že záujmové pozemky tvoria priľahlé plochy k nehnuteľnostiam 

vo vlastníctve žiadateľa, odporúčame prevod uskutočniť podľa § 9a, ods. 8, písmeno e) ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých poslancov, za cenu 

stanovenú dohodou vo výške 20 €/m2, t.j. 1940 €/m2. 

 

Hodnota pozemkov bola  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom                          

č. 24/2015 zo dňa 09.03.2015,  vypracovaným Ing. Igorom Mičkom – znalcom zapísaným 

v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS nasledovne:  

 

 pozemok parc. č. C KN č. 3377/5, o výmere 9 m2, záhrady za cenu vo výške 81,36 € 

(9,04€ /m2) 

 pozemok parc. č. C KN č. 3377/7, o výmere 88 m2, záhrady za cenu vo výške                

795,52 € (9,04€/m2) 

 

Kupujúci Roman Kopecký, rod. Kopecký, bytom Pažítkova 1, 821 01 Bratislava  spolu 

s kúpnou cenou 1940  € uhradí aj nájomné za užívanie pozemkov parc. č.  C KN 3377/5 

a parc. č. C KN 3377/7  za rok 2013 alikvotnú čiastku 22 €   /6 mesiacov/,   za rok  2014 

čiastku 44  € a alikvotnú čiastku vo výške 22 € /6 mesiacov/ za rok 2015 .   

 

Kupujúci uhradí, taktiež náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to náklady za 

vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a dodatok k znaleckému posudku vo výške 

50 € a správny poplatok na vklad do KN vo výške 66 €.  Kupujúci si na vlastné náklady dal 

vyhotoviť GOP. 

 

Spolu k úhrade 2194 €  ( slovom: dvetisícsto deväťdesiatštyri €).  

 
Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, ods.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 v znení Dodatku č. 1,  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 parc. č. C KN č. 3377/5, 

o výmere 9 m2, záhrady, pozemok parc. č. C KN č. 3377/7, o výmere 88 m2, záhrady na                       

Ul. D. Licharda  v Banskej Štiavnici,   spôsobom  uvedeným v §9a, ods.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 11, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržali sa 0 



      d)  Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ulici na Zigmund šachtu v Banskej Štiavnici   

            – časť pozemku CKN 2180/1 (žiadateľ Roman Rückschloss – Zámočníctvo   

            Rückschloss)   

 

Uznesenie č. 75/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na  Ulici na Zigmund šachtu v Banskej Štiavnici  

 

 diel 1 o výmere 32 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý podľa vyhotoveného GOP č. 

36035521-11/2015 bol vytvorený odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 2180/1 o celkovej 

výmere 1 ha 2275 m2, zastavané plochy a nádvoria a pričlenený je k parc. č. C KN 

2180/39 o celkovej výmere 330 m2, ktorá je vo vlastníctve Romana Rückschlossa - 

ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS 

 

Nehnuteľnosť parc. č. C KN 2180/1  je vedená  katastrálnym odborom  Okresného úradu Banská 

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

v prospech Mesta 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   vo výške  zaokrúhlene 230 € (7,19  €/ m
2 
 ) , čo je hodnota 

pozemkov  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č.51/2015 zo dňa 03.06.2015,  

vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov MS.  

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 230 € 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 €.   

Kupujúci si dal vyhotoviť GOP na vlastné náklady. 

 

Spolu k úhrade 346 €. 

 

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 sa nachádza na Ulici na Zigmund šachtu v Banskej Štiavnici a tvorí priľahlú plochu 

k nehnuteľnosti – prístavba k existujúcej výrobno - montážnej hale, ktorá bola postavená na 

novovytvorenej parc. č. C KN 2180/39, o výmere 330 m2, zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve 

žiadateľa. Prístavba bola povolená stavebným povolením Mesta Banská Štiavnica č. 2171/2011/Výst. 

Žiadateľ je vlastníkom aj priľahlých pozemkov parc. č. C KN 2180/7, o výmere 514 m2, zastavaná 

plocha a nádvorie a parc. č. C KN 2180/8, o výmere 494 m2, zastavaná plocha a nádvorie, na ktorých 

je postavená zámočnícka dielňa. Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS má 

záujem o rozšírenie celkovej plánovanej zastavanej plochy o ďalších 32 m2, ktoré predstavujú 
záujmový pozemok. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že záujmový pozemok tvorí priľahlé plochy k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľa, 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  

zaokrúhlene 230 €, t.j. 7,19 €/m2.   

Žiadateľ spolu s kúpnou cenou 230 € uhradí 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 €.  Kupujúci si dal vyhotoviť GOP na vlastné náklady. 

 



Spolu k úhrade 346 €. 
 

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 v znení Dodatku č. 1,  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 - diel 1 o výmere 32 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý 

podľa vyhotoveného GOP č. 36035521-11/2015 bol vytvorený odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 

2180/1 o celkovej výmere 1 ha 2275 m2, zastavané plochy a nádvoria a pričlenený je k parc. č. C KN 

2180/39 o celkovej výmere 330 m2, ktorá je vo vlastníctve Romana Rückschlossa - ZÁMOČNÍCTVO 

RÜCKSCHLOSS na  Ulici na Zigmund 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 10, hlasovalo 10 za 10, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

e)  Zámer na prevod nehnuteľnosti v extraviláne mesta Banská Štiavnica – časť    

     Drieňová,  (žiadatelia Mgr. R.  Dobrovič a Mgr. K. Hrnčiarová)  

 

Uznesenie č. 76/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e   

1. zámer na odpredaj majetku v extraviláne mesta Banská Štiavnica - časť Drieňová, a to 

pozemok: 

 

 novovytvorená parc. č. C KN 7653/1, o výmere 1810 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie 

 parc. č. C KN 7654/2, o výmere 502 m2, záhrada 

 

Nehnuteľnosti sú vedené v KN Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom 

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, ods.8, písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  za kúpnu cenu 5 €/m2 v prospech Mgr. Radoslava Dobroviča, rod. Dobroviča, 

bytom Športová 781/8, 969 01  Banská Štiavnica a Mgr. Kataríny Hrnčiarovej, rod. Hrnčiarovej, 

bytom Ul. Drieňová 1393/3, 969 01  Banská Štiavnica do podielového spoluvlastníctva, každému 

v podiele ½-ca. 

Znaleckým posudkom 43/2015, zo dňa 13.05.2015, vypracovaným Ing. Igorom Mičkom- znalcom 

zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR boli nehnuteľnosti ohodnotené, 

ako pozemky v extraviláne mesta následne: 

 

 novovytvorená parc. č. C KN 7653/1, o výmere 1810 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

za kúpnu cenu  1810 € ( 1 €/m2) 



 pozemok parc. č. C KN 7654/2, o výmere 502 m2, záhrada za kúpnu cenu 151,25 €                                  

( 0,30 €/m2) 
Ohodnotenia pozemkov v blízkosti Súkromnej hotelovej školy, ktorá sa nachádza  v rovnakej lokalite 

ako záujmové pozemky  je v priemere 10 €/m2 . 

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 11 560 € uhradia aj náklady za vypracovanie Znaleckého 

posudku vo výške  50 -€ a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo 

výške  66 €. 

Spolu uhradia 11 676 € (slovom: jedenásťtisíc šesťstosedemdesiatšesť eur). 

 

Kupujúci si dali vyhotoviť na vlastné náklady GOP č. 34545379-19/2015. 

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

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

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Hranice pozemku sú v teréne oplotené a 

tvoria priľahlú plochu k nehnuteľnostiam v podielovom  spoluvlastníctve žiadateľov. Dňa 20.03.2015 

bolo na základe žiadosti žiadateľov  vykonané miestne šetrenie. Vzhľadom k tomu, že na základe 

vydaného stanoviska, z hľadiska ÚP Mesta Banská Štiavnica bolo konštatované v zmysle zmien 

a doplnkov č.2, že uvedená lokalita je navrhnutá ako plochy bývania, je možné odpredaj pozemkov 

uskutočniť s tým, že sa GOP odčlení pozemok parc. č. C KN 7653/1 tak, aby sa zarovnal tvar 

pozemku v podielovom spoluvlastníctve  žiadateľov a zároveň, aby bolo možné v budúcnosti 

rozparcelovať pozemok parc. č. C KN 7649/3 pre výstavbu rodinných domov. 

  Vzhľadom na skutočnosť, že záujmové pozemky tvoria priľahlé plochy k nehnuteľnostiam 

v podielovom  spoluvlastníctve žiadateľov, odporúčame prevod uskutočniť podľa § 9a, ods. 8, 

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

poslancov, za kúpnu cenu stanovenú 5 €/m2. 
 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 11 560 € uhradia aj náklady za vypracovanie Znaleckého 

posudku vo výške  50 -€ a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo 

výške  66 -€. 

 

Spolu uhradia 11 676 € (slovom: jedenásťtisíc šesťstosedemdesiatšesť eur). 

 

Kupujúci si dali vyhotoviť na vlastné náklady GOP č. 34545379-19/2015. 
 

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, ods.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 v znení Dodatku č. 1,  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  spôsobom  uvedeným v §9a, ods.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 11, hlasovalo 10   za 10, proti 0, zdržali sa 0 



 f)  Návrh na vyhlásenie 2. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na predaj   

     jednoizbového bytu na Ul. L. Exnára č. 1300/3 s príslušenstvom  

 

Uznesenie č. 77/2015 

 

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

zriadení v platnom znení, § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení,   

v spojení s čl. III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, 

ktorý bol zverený  Mestu Banská Štiavnica a čl. 3 odst. 16 Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo 

vlastníctve Mesta  

A. S c h v a ľ u j e  

1. vyhlásenie 2. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj jednoizbového bytu 

č. 1 s príslušenstvom nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 1300 na Ul. L. 

Exnára č. 3  v Banskej Štiavnici, postavenom na pozemku parcela C KN č. 1876, v k. 

ú. Banská Štiavnica a pozemku p. č.  C KN 1876,  zastavané plochy a nádvoria, vo 

výmere 394 m
2 

v podiele 3729/219007 tak, ako je uvedené v návrhu na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia. 

2.  vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie: Ľubomír Barák 

členovia komisie:  Helena Koťová 

         Dušan Beránek 

zapisovateľ:        JUDr. Emília Jaďuďová 

náhradník:        Ing. Ivana Ondrejmišková 

 

B. P o v e r u j e  

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

znení, zverejniť najmenej 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej 

verejnej súťaže podmienky  obchodnej verejnej súťaže a zabezpečiť vyhodnotenie 

súťažných návrhov komisiou menovanou v časti A.2 tohto uznesenia. Výsledok súťaže 

a spôsob naloženia s majetkom mesta v rámci schválených súťažných podmienok po 

prerokovaní v mestskej rade predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva s odporučením víťaza. 

       

Prílohy k uzneseniu: 

      1) Vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže 

 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:   29. 6. 2015 

         

Mesto Banská Štiavnica 

v y h l a s u j e 

 

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

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

podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku 

Mesta Banská Štiavnica, a to: 

jednoizbového bytu č. 829 s príslušenstvom, nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 1300 na Ul. 

L. Exnára č. 3  v Banskej Štiavnici, postavenom na pozemku parcela C KN č. 1876, v k. ú. Banská 



Štiavnica a pozemku p. č.  C KN 1876,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 394 m
2 

v podiele 

3729/219007.  

Nehnuteľnosti  sú vedené  v KN na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, odbore katastrálnom,  pre 

okres Banská Štiavnica,  obec Banská Štiavnica,  k. ú. Banská Štiavnica na LV 4010 v prospech 

vlastníka podľa B1 - Mesto Banská Štiavnica, v podiele 3729/219007.   

Byt je jednoizbový, nachádza sa na prízemí, pozostáva z predsiene, kuchyne, izby, kúpeľne, WC 

a pivnice. V kuchyni je kuchynská linka, sporák je demontovaný. V byte je rozvod studenej a teplej 

vody, vykurovanie je ústredné s kotolňou umiestnenou v suteréne bytového domu a liatinovými 

radiátormi v byte. Byt si vyžaduje komplexnú opravu. 

Nehnuteľnosti sú umiestnené v zastavanom území obce, na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy.  

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

I 

Úvodné ustanovenie 

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

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

Štiavnica a s uznesením Mestského  zastupiteľstva V Banskej Štiavnici č. 77/2015, zo dňa 24. 6. 

2015. 

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

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

jednoizbového bytu č. 829 s príslušenstvom, nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 1300 na 

Ul. L. Exnára č. 3  v Banskej Štiavnici, postavenom na pozemku parcela C KN č. 1876, v k. ú. 

Banská Štiavnica a pozemku p. č.  C KN 1876,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 394 m
2 

,v podiele 3729/219007.  

2. Nehnuteľnosti  sú vedené  v KN na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, odbore katastrálnom,  

pre okres Banská Štiavnica,  obec Banská Štiavnica,  k. ú. Banská Štiavnica na LV 4010 v 

prospech vlastníka podľa B1 - Mesto Banská Štiavnica.   

3. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na predaj je 8.000,00 €, slovom: 

osemtisíc eur.   

4. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom č. 120/2014 zo dňa 21. 12. 

2014, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom, vo výške 9 700,00 €. 

 

III 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže: 29. 6. 2015 

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

správy  majetku, počas úradných hodín, do doby uzávierky tejto obchodnej verejnej súťaže. 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 15. 7. 2015 o 13.00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 15. 7. 2015 o 15.00 hod. v Zasadacej miestnosti 

Mestského úradu. 

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

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

podmienok bude po prerokovaní v mestskej rade predložený na najbližšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza, o ktorom MsZ rozhodne uznesením. 

 

IV 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. 2. opakovaná obchodná verejná  súťaž   sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia 2. opakovanej 

obchodnej verejnej  súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 29. 6. 2015.  

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

zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna.  

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

verejnej obchodnej súťaže. 



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

Štiavnici,  zálohu 1000 € (slovom jedentisíc eur) tak, aby táto bola pripísaná na účet Mesta 

najneskôr do 13:00 hod. dňa 15. 7. 2015, aby bolo možné preveriť jej pripísanie  na účet mesta 

pred vyhodnotením podaných návrhov. O zložení zábezpeky predloží  navrhovateľ k svojmu 

návrhu hodnoverný doklad  potvrdený bankou. Na príkaze musí byť uvedený účel platby a kto 

platbu realizoval (záloha na predaj nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži firma – meno 

a priezvisko). 

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

prepadne uhradená záloha na kúpnu cenu v prospech Mesta Banská Štiavnica z titulu zmluvnej 

pokuty. 

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

Banská Štiavnica kúpnu zmluvu, nebude sa môcť zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu. 

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

záujemca v poradí, ak jeho ponuka bola od ponuky, ktorá vyhrala nižšia najviac o výšku zálohy 

za podmienky, že pred uzatvorením zmluvy zloží zálohu vo výške požadovanej predmetnou 

verejnou obchodnou súťažou.   

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

predkladanie ponúk,  t. j. do  15. 7. 2015, do 13.00 hod. 

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

obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia  vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže   v Mestskom 

zastupiteľstve. 

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

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie  ponúk, 

predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.   Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom 

a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 

12. Bližšie informácie o stave bytu si môže záujemca spolu s obhliadku bytu vyžiadať a dohodnúť so 

správcom bytu, ktorým je Bytová správa, s.r.o. Banská Štiavnica na č. tel.: 045/6911971. 

13. Záujemca berie na vedomie, že kúpou bytu pristupuje aj k jestvujúcej zmluve o správe bytov 

a bytového domu na Ul. Exnára č. 3.      

14. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej   v podmienkach  súťaže. 

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

16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži 

zvíťazil.  

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

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

súťaže na účet uvedený v predloženom  návrhu. 

 

V. 

Podmienky  predaja 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti, schválením Mestským zastupiteľstvom v Banskej 

Štiavnici. 

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

súťaže kupujúcemu, inak stráca nárok na kúpu objektu a zaplatená zábezpeka prepadá v prospech 

predávajúceho. 

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

t. j. najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže kupujúcemu. Kupujúci 

spolu s ponúknutou kúpnou cenou uhradí aj cenu znaleckého posudku vo výške 150,00 € 

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

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

kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov. 

 

VI 

Kritériá hodnotenia návrhov 

1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia navrhovaná kúpna  cena 

nehnuteľnosti predložená navrhovateľom.                                      



2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvyššej ponuky, ktorej bude priradené 

poradie č.1. V poradí druhej najvyššej ponuke sa priradí  poradie č. 2 . Takto bude postupované aj 

pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.  

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

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

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

 

VII 

Podanie ponuky/ návrhu 

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

:  

   Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica 

     s viditeľným označením - textom :  

     „NEOTVÁRAŤ -  NÁVRH NA ODKÚPENIE  bytu na Ul. L. Exnára č. 3“ 

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

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

3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie: 

3.1. presné označenie navrhovateľa  

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

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

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

tel. č.) 

3.2. označenie nehnuteľnosti, o ktorú má navrhovateľ záujem  

3.3. ponuku kúpnej ceny a splnenie podmienky uhradenia zálohy   

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

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

         vyhlásenia 

3.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže  

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

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

         a zdravotnej poisťovni (tlačivo si žiadateľ môže vyzdvihnúť na Mestskom úrade). 

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

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

         a podpis  konajúcej osoby /. 

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

zo súťaže vylúčený. 

 

          Banská Štiavnica, dňa  

 

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.   

                  primátorka mesta  

Za správnosť: JUDr. Jaďuďová  

 

g)  Prevod pozemkov pod stavbou garáže vo vlastníctve Róberta Ondrušku, formou   

     zámeny za pozemok vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská    

     Štiavnica –  sídlisko Drieňová   

 

Uznesenie č. 78/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 53/2015 zo dňa 06. mája 2015, ktorým  bol schválený zámer 

na prevod nehnuteľností na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici  spôsobom  uvedeným 



v  § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení  

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 

9a, odst.8, písm. e),   pod  č. 6/2015,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od                

13. mája 2015. 

 

B.  S c h v a ľ u j e   

      1/ Prevod majetku a usporiadanie vlastníctva k pozemkom: 

 

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľnosti: 

 

 pozemku parc. č. CKN 5270/18 o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria 

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

Banská Štiavnica. 

   

Róbert Ondruška, rod. Ondruška, bytom Ul. Učiteľská 1488/2, 969 01  Banská Štiavnica je 

vlastníkom nehnuteľnosti: 

 

 pozemku parc. č. C KN 5270/11 o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria 

v KN na LV č. 2965 ( pod B1 v celosti ) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

2/  Spôsob prevodu majetku  uvedeného v bode A1/ tohto uznesenia podľa § 9a, ods.8, 

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

hodný osobitného zreteľa  formou zámeny nasledovne: 

  

 do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie pozemok parc. č.  C KN 

5270/11 o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria vedené na LV č. 2965 (pod 

B1 v celosti) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica. 

 

 do vlastníctva pána Róberta Ondrušku rod. Ondruška, bytom Ul. Učiteľská 

1488/2, 969 01  Banská Štiavnica sa prevedie pozemok parc. č. C KN 5270/18 

o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria vedené v KN na LV č. 1 pre okres 

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

 

Správny poplatok   za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 € uhradí pán 

Róbert Ondruška.    

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

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

Pán Róbert Ondruška kúpil pozemok  parc. č. C KN 5270/11 o výmere 21 m2, zastavané 

plochy a nádvoria na sídlisku Drieňová, ktorý mal využiť pre výstavbu garáže. Pri vybavovaní  

stavebného povolenia sa zistilo, že cez zakúpený pozemok vedie z časti elektrické vedenie 

a pozemok sa nemohol využiť pre účel za ktorý bol kúpený. 

 

Na vyriešenie vzniknutého stavu bolo mestom Banská Štiavnica ponúknutý zámenou na 

výstavbu garáže pozemok parc. č. C KN 5270/18 o výmere 21 m2. Na tomto pozemku je 

v súčasnom  období garáž vo vlastníctve pána Róberta Ondrušku aj postavená. 



Z neznámych dôvodov bolo po kolaudácií stavby pridelené súpisné číslo na zakúpenú parcelu 

č. 5270/11. Pri vyporiadaní majetku v roku 2014 pán Róbert Ondruška si daný stav uvedomil 

a chce ho vyriešiť. 

 

Usporiadanie : 

Usporiadanie sa uskutoční zámennou zmluvou nasledovne : 

 

 do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie pozemok parc. č.  C KN 

5270/11 o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria vedené na LV č. 2965 (pod 

B1 v celosti) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica. 

 

 do vlastníctva pána Róberta Ondrušku rod. Ondruška, bytom Ul. Učiteľská 

1488/2, 969 01  Banská Štiavnica sa prevedie pozemok parc. č. C KN 5270/18 

o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria vedené v KN na LV č. 1 pre okres 

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

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, ods.8, písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. ods.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 v znení 

Dodatku č.1,  musí  schváliť   MsZ  3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

Hlasovanie: 

Prítomných 11, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržali sa 0 

 

h)  Zámer a vyhlásenie OVS na odpredaj pozemku na Ul. Jesenského v Banskej   

     Štiavnici  

 

Uznesenie č. 79/2015 

 

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 nehnuteľnosti 

 pozemku parc. č. C KN 7042/1, o výmere 3051 m2, záhrady  

 

      Nehnuteľnosť je vedená 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 7042/1, o výmere 3051 m2, záhrady obchodnou 

verejnou súťažou, pre záujemcu ktorého cenová ponuka bude najvýhodnejšia, minimálne 

však za cenu všeobecnej hodnoty majetku vo výške zaokrúhlene 25 590 € stanovená  

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 32/2015 zo dňa 29.03.2015 

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 7042/1, 

o výmere 3051 m2, záhrady  v k. ú. Banská Štiavnica.  

 

4. vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

 

predseda komisie:  Ing. Marian Zimmermann 

členovia komisie:   Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Mikuláš Pál, Ivan Beňo,  

                               JUDr. Emília Jaďuďová 

náhradník:              Ing. Ivana Ondrejmišková 

zapisovateľ:           JUDr. Jana Kollárová  
 

B/ P o v e r u j e     

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

neskorších predpisov,  zverejniť  zámer a podmienky  obchodnej verejnej súťaže na   odpredaj  

pozemku parc. č. C KN 7042/1, o výmere 3051 m2, záhrady v k. ú. Banská Štiavnica.  

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

MsR a schválenie do MsZ. 

Dôvody  prevodu obchodnou verejnou súťažou 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. 

Žiadosťou zo dňa 26.01.2015 požiadal pán Mgr. Szilárd Mangult s manželkou Erikou 

o odkúpenie časti pozemku parc. č. C KN 7042/1, o celkovej výmere 3051 m2, záhrady. 

Dôvodom podania ich žiadosti bola skutočnosť, že nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti 

vedené na LV č. 6346, ktoré susedia so záujmovým pozemkom. Pán Mgr. Mangult 

s manželkou listom zo dňa 21.04.2015 spresnili výmeru záujmového pozemku, o ktorú majú 

záujem, s tým že majú záujem odkúpiť pozemok v celej svojej výmere t.j. 3051 m2.  

Pozemok parc. č. CKN 7042/1 je stavebným pozemkom v zmysle ÚPN mesta a je ho možné 

využiť  pre výstavbu rodinného domu. Prístup je z ulice J. Jesenského, na základe tejto 

skutočnosti odporúčame prevod pozemku v súlade s §9a ods.1a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

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

zákonníka. 

 

Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
  

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:   29. 6. 2015 

 

    
        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 7042/1 vo výmere 3051 m2, záhrady 

v  k. ú.    

            Banská Štiavnica na Ul. J. Jesenského, v miestnej časti Štefultov, v Banskej   

            Štiavnici. 

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. 79/2015 zo dňa 24. 6. 2015. 

 

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. 7042/1 vo výmere 3051 m2, záhrady, v k. ú. Banská 

Štiavnica. Obmedzením na pozemku je  elektrické vedenie VN s ochranným pásmom 

a uložené vodovodné potrubie, ktoré je uložené krajom pozemku v súlade s GOP č. 

36627011-7/2014 zo dňa 04.04.2014.  

 Pozemok parc. č. CKN 7042/1 je stavebným pozemkom v zmysle ÚPN mesta a je ho 

možné využiť  pre výstavbu rodinného domu. Prístup je z ulice J. Jesenského. Južnou 

stranou  pozemku je vedené vzdušné VVN vedenie  t.j. nutnosť rešpektovať jeho 

ochranné pásmo.  

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    

25 590 €  (slovom: dvadsaťpäťtisíc päťstodeväťdesiat eur)  

 

3. Minimálna hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č. 32/2015 zo dňa 

29.03.2015, vypracovaným Ing. Igorom Mičkom – znalcom zapísaným v zozname 

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS. 

 

 III.  

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže:  29. jún 2015 

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   12. augusta  2015 o 13:00 hod.  



4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční  12. augusta 2015  o 15:15 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 obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa             

29. júna 2015 a následne v najbližšom čísle Štiavnických novín.  

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. SK7802000000001471306959 

vedený vo VÚB, a. s. zálohu 500,- € (slovom päťsto eur) do 13:00 hod. dňa                   

12. augusta 2015, 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 parc. č. 7042/1 v obchodnej verejnej súťaži, firma – meno 

a priezvisko). Záloha je uhradená, len ak je pripísaná na účet Mesta do 13:00 hod. 

dňa 12. augusta 2015. 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.  

5. 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.  

6. 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 obchodnou verejnou súťažou.   

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

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

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

na predkladanie ponúk,  t.j. do 13:00 hod. dňa  12. augusta 2015 . 

9. 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.   

10. 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. 

11. Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na 

Mestskom úrade Banská Štiavnica v úradných hodinách a dohodnúť si obhliadku 

objektu.   



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

v podmienkach súťaže. 

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

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

ktorý v súťaži zvíťazil. 

15. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa na otváraní obálok. 

16. 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 

 

5. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti schválením Mestským zastupiteľstvom 

v Banskej Štiavnici. 

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

výsledkov súťaže kupujúcemu. 

7. 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,- €. 

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

celej kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov. 

9. 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. 

Kritériá hodnotenia návrhov 

 

2. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nehnuteľnosti predložená 

navrhovateľom. 

3. 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.  

4. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť  rozhodne skorší termín podania 

návrhu. 

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

druhom a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli, a to v lehote do 

10 dní po schválení výsledkov v Mestskom zastupiteľstve. 

 

VII. 

Podanie ponuky/ návrhu 

 

5. 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. 7042/1, k. ú.  Banská Štiavnica, Ul. J. Jesenského, miestna časť 

Štefultov.“ 

  

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

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

7. 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. 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 / 

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

vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

 

                                                                                          Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.  

                                                                                                   primátorka mesta 

 

13. Informatívna správa o zámere zmeny organizácie dopravy na Námestí sv. Trojice 

v roku 2016 

 

Uznesenie č. 80/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

Informatívnu správu o zámere zmeny organizácie dopravy na Námestí sv. Trojice v roku 

2016. 

B. U k l a d á    Mestskému úradu 

vykonať všetky úkony potrebné k zmene organizácie dopravy na Námestí sv. Trojice 

v období od r. 2016.  

 

 

 



14. Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti  Mestské lesy 

Banská Štiavnica,  spol. s r. o.  

 

Uznesenie č. 81/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti  Mestské lesy Banská   

      Štiavnica, spol. s r.o., konaného  dňa 27. 4. 2015 v sídle spoločnosti. 

 

15. Informatívna správa o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti   

       Stredoslovenská  vodárenská spoločnosť, a. s. 

 

Uznesenie č. 82/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     informatívnu správu o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská   

     vodárenská spoločnosť, a. s., konaného dňa 26. 5. 2015. 

 

16. Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti  Joergesov dom,  a. 

s.  

Uznesenie č. 83/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti  Joergesov dom a. s.    

      konaného  dňa 2. 6. 2015. 

 

17. Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia  Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Región Banská Štiavnica 

 

Uznesenie č. 84/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia  Oblastnej organizácie cestovného   

      ruchu Región Banská Štiavnica, konaného  dňa 27. 5. 2015 v Banskej Štiavnici. 

 

18. Informatívna správa z členskej schôdze Kalvárskeho fondu a zasadnutia 

Kalvárskeho výboru 

 

Uznesenie č. 85/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu z členskej schôdze Kalvárskeho fondu. 

 

 

 



19. Rôzne 

 

a) Správa o prenájme Amfiteátra v Banskej Štiavnici – návrh opatrení  

 

Uznesenie č. 86/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.U k l a d á Mestskému úradu: 

1. rokovať o plnení zmluvy o nájme nehnuteľného majetku č. 290/2013 s IMT Smile 

Media, s.r.o.; v prípade, ak do 30.10. 2015 nedôjde k dohode medzi zmluvnými 

stranami, vypovedať v zmysle bodu VII., článku 2 uvedenú zmluvu z dôvodu 

neplnenia si investícií do objektov v dohodnutom rozsahu, a to k termínu najneskôr 

31.12. 2015;   

 

V prípade výpovede zo zmluvy v zmysle  uznesenia  bodu A 1) 

2. zabezpečiť do 30.4. 2016 projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na 

dodávateľa služieb na rekonštrukciu Amfiteátra. 

3. navrhnúť v rozpočte mesta na rok 2016 30 000 € na prvú etapu rekonštrukcie 

Amfiteátra, prevádzkové náklady a náklady spojené s realizáciou kultúrnych podujatí 

v areáli. 

 

20. Diskusia 

21. Záver 
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1. Antalová Renáta I I neprítomná I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

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

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

5. Beránek Dušan I I I I I I I I

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

7. Čamaj Ján I I I I I I I I

8. Koťová Helena neprítomnáná neprítomnáná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná

9. Kružlic Ján I I I I I I I I

10. Lukačko Dušan I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I

10 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 10 0 1 0 11 0 0 0 9 0 0 0 11 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 24. 6. 2015 
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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 I I

4. Beňo Ivan I I I I I I neprítomný I

5. Beránek Dušan I I I I neprítomný I I I

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Čamaj Ján I I I I neprítomný I I I

8. Koťová Helena neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná

9. Kružlic Ján I I I I I I I I

10. Lukačko Dušan I I I I neprítomný I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I

11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 7 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 1

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 24. 6. 2015
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1. Antalová Renáta I I I I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

5. Beránek Dušan I I I I I I neprítomný I

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Čamaj Ján I I I I I I I I

8. Koťová Helena neprítomnáná neprítomnáná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná

9. Kružlic Ján I I I I I I I I

10. Lukačko Dušan I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I

11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0 1 11 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 24. 6. 2015 
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1. Antalová Renáta I I

2. Bačík Pavel I I

3. Barák Ľubomír I I

4. Beňo Ivan I I

5. Beránek Dušan I I

6. Čabák Juraj I I

7. Čamaj Ján I I

8. Koťová Helena neprítomná neprítomná

9. Kružlic Ján I I

10. Lukačko Dušan I I

11. Pál Mikuláš I I

12. Palášthy Karol neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marián I I

11 0 0 0 9 0 1 1

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 24. 6. 2015
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