
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 10. decembra 2015 

 

 

1. Otvorenie 

 

Uznesenie č. 169/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s dátumom 

10. december 2015, s doplnením do bodu rôzne: 

a) Návrh na povolené prekročenie výdavkov   

 

2. návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Barák, predseda 

       Mgr. Karol Palášthy, člen  

  Ing. Marian Zimmermann, člen  

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

Uznesenie č. 170/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 25. novembra 2015 

 

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2014 o miestnych daniach 

 

Uznesenie č. 171/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

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

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

odpady v znení neskorších predpisov 

u z n á š a   s a   n a  

              Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 4/2014        

              o miestnych  daniach. 

 

4. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými   

      stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území mesta Banská   

      Štiavnica  

Uznesenie č. 172/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í   

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 

stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území mesta Banská Štiavnica.  



B. U k l a d á   Mestskému úradu a riaditeľovi TS m. p. 

pripraviť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva novelu Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi 

a elektroodpadmi z domácností na území mesta Banská Štiavnica.  

           

5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Uznesenie č. 173/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

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

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,  v zmysle §-u 83 zákona NR SR č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

u z n á š a   s a   n a  

           Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 7/2012       

           o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

 

6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2016, 2017, 2018 

 

Uznesenie č. 174/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

I. rozpočet mesta Banská Štiavnica pre rok 2016 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy              5 937 959 €     

- výdavky              3 518 302 €  

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              2 301 780 €      

- výdavky              3 000 018 €      

3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka    30 320 €      

 Základná škola J. Kollára    17 085 €      

 Základná umelecká škola    33 706 €      

 Centrum voľného času    10 480 €      

 MŠ Bratská      17 570 €      

 MŠ 1. mája      16 700 €   

 MŠ Mierová        3 602 €    

Spolu:     129 463 € 

4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka   917 589 €  

 Základná škola J. Kollára   457 850 €  

 Základná umelecká škola   288 474 €  

 Centrum voľného času     58 281 €  

 MŠ Bratská     230 615 €  

 MŠ 1. mája     260 700 € 

 MŠ Mierová       84 897 €  

Spolu:              2 298 406 € 



5. Rozpočet spolu 

- príjmy                        8 369 202 €  

- výdavky              8 816 726 € 

 

6. Finančné operácie 

- príjmy              1 262 400 € 

- výdavky      814 703 €  

 

II. vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu príjmami bežného rozpočtu a príjmami    

     na finančných operáciách. 

 

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

a) výhľadový  viacročný rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  

    mesta na roky 2017 a 2018  

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2016 a viacročného  

    rozpočtu mesta na roky 2017- 2018.   

 

7. Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica na roky 2016, 2017, 

2018 

Uznesenie č. 175/2015 

 

Mestské   zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e    

      rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica na rok 2016     

      nasledovne: 

 

Bežný rozpočet   2016  

  -  príjmy                                 709 590 € 

  -  výdavky                                  709 590 € 

 

B. B e r i e    n a   v e d o m i e    výhľadový rozpočet 2017, 2018 

 

Bežný rozpočet  2017 

  -  príjmy      626 590 € 

                       -  výdavky                                 626 590 € 

 

Bežný rozpočet  2018 

                       - príjmy      626 590 € 

                       - výdavky                                  626 590 €  

 

 

8. Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného  rozpočtu  

 

Uznesenie č. 176/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

v zmysle § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 19  Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Mesta Banská Štiavnica  

 



A.  S c h v a ľ u j e 

 

presun finančných prostriedkov vo výške 15 526 € z kapitoly 08.1.1 položka 717 002 

Rekonštrukcia strechy MŠ Bratská  na  kapitolu 06.4.0 – položka 718 004 Modernizácia 

verejného osvetlenia. 

 

9. Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2016  

Uznesenie č. 177/2015 

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 I. polrok    

     2016 

 

10. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s oprávnenou organizáciou 

zodpovednosti výrobcov  

 

Uznesenie č. 178/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S ch v a ľ u j e   

      uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK, a. s., ako oprávnenou   

      organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

 

11. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

 

a) Prevod nehnuteľnosti pozemkov p. č. C KN 4442/5, 4442/6 a 5571/6 pre Ing. Jána  

      Čamaja a manželku Zdenku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 179/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

       plnenie uznesenia MsZ č. 134/2015 zo dňa 21.októbra 2015, ktorým bol schválený zámer 

na prevod pozemkov z majetku Mesta Banská Štiavnica parc. č. C KN 4442/5, 4442/6 

a 5571/6 , ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

       Zámer na prevod uvedeného majetku spôsobom uvedeným v  § 9a odst. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. , o majetku obcí, v platnom znení, bol zverejnený obvyklým spôsobom 

pod č. 12/2015 v lehote od 29.10.2015 nepretržite.    

 

B.  S c h v a ľ u j e      

 1. Prevod  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

pozemok parcela č. C KN  4442/5 o výmere 41 m
2 

trvalé trávne porasty, ktorý bol 

vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 34545379-32/2015 zo dňa 9.6.2015 

odčlenením z pôvodného pozemku p. č. C KN 4442/1 o celkovej výmere 1785 m
2 

trvalé trávne porasty  

pozemok parcela č. C KN 4442/6 o výmere 16 m
2 

trvalé trávne porasty , ktorý bol 

vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 34545379-32/2015 zo dňa 9.6.2015 

odčlenením z pôvodného pozemku p. č. C KN 4442/1 o celkovej výmere 1785 m
2 

trvalé trávne porasty  



pozemok parcela č. C KN 5571/6 o výmere 94 m
2
 zastavené plochy a nádvoria, ktorý 

bol vytvorený na základe vypracovaného  GOP č. 34545379-32/2015 zo dňa 9.6.2015 

odčlenením  z pôvodného pozemku p. č. C KN 5571/1 o celkovej výmere 9236 m
2 

zastavané plochy a nádvoria.   

            Nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  

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

 

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

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

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Ing. Jána Čamaja, nar. 

15.1.1978, trvalo bytom  Antona Bernoláka 1525/15, 969 01 Banská Štiavnica 

a manželky Zdenky Čamajovej, rod. Káčerovej, nar. 3.4.1985, trvalo bytom 

Mládežnícka č. 767/18, do BSM, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 98/2015 

zo dňa 14.11.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Igorom Mičkom, znalcom z odboru 

stavebníctva,  v celkovej sume 1.786,00 €.  

 

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :  
Kupujúci Ing. Ján Čamaj je vlastníkom priľahlého pozemku p. č. C KN 4441 a pozemky 

o ktorých kúpu má záujem, v dobrej viere, že prislúchajú k jeho nehnuteľnosti, užíva už 

viac ako 10 rokov. Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie a zosúladenie stavu právneho 

so stavom faktickým. 

Kupujúci je poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. Podľa §9a odst. 6 

písm. b) a g) zákona č. 138/1991 Zb. obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku 

priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je poslancom obecného zastupiteľstva a jeho 

blízkou osobou. 

 

4. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou  vo výške 1.786,00 € aj všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku v sume 

25,00 € a náklady za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN v sume 66,00 

€, t. j. celkom 1.877,00 €. Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí aj nájomné za užívanie 

pozemkov spätne za roky 2013, 2014 a 2015 vo výške stanovenej v súlade so Zásadami 

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

Banská Štiavnica t. j. 89,00 € za rok, t. j. celkom  267,00 €. 

 

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, 

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 11, hlasovalo 10 za 10, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

b) Prevod nehnuteľnosti pozemkov p. č. C KN  4442/7 a 5571/7 pre Ing. Jána 

Čamaja a manželku Blanku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 180/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

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



plnenie uznesenie MsZ č. 133/2015 zo dňa 21. októbra 2015, ktorým bol schválený 

zámer na prevod pozemkov z majetku Mesta Banská Štiavnica parc. č. C KN 4442/7 

a 5571/7, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zámer na prevod uvedeného majetku  spôsobom uvedeným v  § 9a odst. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí, v platnom znení, bol zverejnený obvyklým 

spôsobom pod č. 22/2015 v lehote od 29.10.2015 nepretržite.    

    

B.  S c h v a ľ u j e      

1.  Prevod  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

pozemok parcela č. C KN č. 4442/7 o výmere 126 m
2 

trvalé trávne porasty, ktorý bol 

vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 34545379-32/2015 zo dňa 9.6.2015, 

odčlenením z pôvodnej p. č. C KN 4442/1 o celkovej výmere 1785 m
2 

trvalé trávne 

porasty  

pozemok parcela č. C KN 5571/7 o výmere 57 m
2
 zastavené plochy a nádvoria, ktorý 

bol vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 34545379-32/2015 zo dňa 9.6.2015 

odčlenením  z pôvodnej p. č. C KN 5571/1 o celkovej výmere 9236 m
2 

zastavené 

plochy a nádvoria.   

       Nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na 

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

 

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

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

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Ing. Jána Čamaja, nar. 19.9.1947 

a manželku Blanku Čamajovú, rod. Koledovú, nar. 24.1.1953, do BSM,  obidvaja trvalo 

bytom Ulica Antona Bernoláka 1525/15, 969 01 Banská Štiavnica, za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom č. 98/2015 zo dňa 14.11.2015, vyhotoveného Ing. Igorom 

Mičkom, znalcom z odboru stavebníctva, v celkovej sume 2.164,00 €.  

 

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

         SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :  
Kupujúci Ing. Ján Čamaj s manželkou Blankou Čamajovou sú vlastníkmi priľahlých 

pozemkov p. č. C KN 4442/2, 4439/1 a 4438/1 a pozemky o ktorých kúpu majú záujem 

v dobrej viere, že prislúchajú k ich nehnuteľnostiam užívajú nepretržite už viac ako 30 

rokov. Jedná sa o majetkoprávne usporiadanie a zosúladenie stavu právneho so stavom 

faktickým. 

Kupujúci sú blízkou osobou poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.  

Podľa §9a odst. 6 písm.  g) obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym 

predajom na fyzickú osobu, ktorá je blízkou osobou poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

4. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou vo výške 2.164,00 € aj všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 

25,00 € a za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,00 €, t. j. 

celkom 2.255,00 €.  Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí aj nájomné za užívanie 

pozemkov spätne za roky 2013, 2014 a 2015 vo výške stanovenej v súlade so Zásadami 

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

Banská Štiavnica, t. j. 108,00 € za rok, celkom 324,00 €. 

 

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, 

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 12, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

c) Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 1169/2, 6, 7 v k. ú. Štiavnické Bane, 

priamym predajom (žiadateľ Andrej Ihring) 

 

Uznesenie č. 181/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na priamy predaj  majetku   mesta  Banská Štiavnica  

pozemok parc. č. C KN  1169/2  o výmere 463 m
2 

trvalé trávne porasty, ktorý bol 

vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 35302551-25/2014 zo dňa 3.7.2014 ako 

diel 1 o výmere 463 m
2
 trvalé trávne porasty, odčlenením z pôvodného pozemku p. č. 

E KN 4832/4 o celkovej výmere 589 m
2 

trvalé trávne porasty  

pozemok parc. č. C KN 1173/6 o výmere 10 m
2 

záhrada, ktorý bol vytvorený na 

základe vypracovaného GOP č. 35302551-25/2014 zo dňa 3.7.2014 ako diel 2 

o výmere 10 m
2
 záhrada, odčlenením z pôvodného pozemku p. č. E KN 4832/4 

o celkovej výmere 589 m
2 

trvalé trávne porasty  

pozemok parc. č. C KN 2251/7 o výmere 28 m
2 

zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol 

vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 35302551-25/2014 zo dňa 3.7.2014 ako 

diel 3 o výmere 28 m
2
 záhrada, odčlenením z pôvodného pozemku p. č. E KN 4832/4 

o celkovej výmere 589 m
2 

trvalé trávne porasty  

 

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

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

pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti. 

 

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

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

        predpisov priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

        č. 99/2015 zo dňa: 15.11.2015 vypracovaným znalcom z odboru stavebníctva  

        Ing. Igorom Mičkom,  vo výše 900,00 €. 

Kupujúci uhradí  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom pozemku 

a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50,- € a náklady za podanie 

návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,00,- €. 

 

   3. Vymenovanie komisie pre vyhodnotenie ponúk v zložení: 

predseda komisie:  Ing. Juraj Čabák 

člen komisie:  Mgr. Karol Palášthy 

člen komisie:   JUDr. Emília Jaďuďová 

zapisovateľ:    Oľga Nigríniová 

náhradník:   Ing. Ivana Ondrejmišková 

 

B. P o v e r u j e    

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

neskorších predpisov 



a.) zverejniť zámer na odpredaj majetku podľa bodu A. tohto uznesenia obvyklým 

spôsobom s lehotou na podávanie ponúk na kúpu pozemkov tak, aby táto bola 

zverejnená najmenej po dobu 15 dní  

b.) zabezpečiť vyhodnotenie ponúk  s vyhotovením písomnej zápisnice 

c.) po vyhodnotení ponúk materiál predložiť na najbližšie rokovanie MsR a MsZ. 

  

Hlasovanie: 

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

 

d) Schválenie poradia návrhov v OVS na predaj nehnuteľného majetku pozemku p. 

č. C KN 5333/15 a 5333/29 na sídlisku Drieňová 

 

Uznesenie č. 182/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

1. že do OVS bol doručený 1 návrh na uzavretie zmluvy na predaj  nehnuteľného 

majetku mesta pozemku parc. č. 5333/15 a 5333/29 na sídlisku Drieňová. 

2. konštatovanie súťažnej komisie, že predložená ponuka splnila podmienky 

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže   

B.  S c h v a ľ u j e     

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

 pozemku p. č. C KN 5333/15 zastavené plochy a nádvoria vo výmere 962 m
2 

a 

 pozemku p. č. C KN 5333/29 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2213 m
2 

ktorý bol vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 34544011-72/2015 zo 

dňa 17.9.2015 odčlenením z pôvodného pozemku p. č. C KN 5333/1 o celkovej 

výmere 97742 m2 zastavené plochy a nádvoria,   

vedené v KN pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica, v súlade 

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 26.10.2015: 

1. Tidly leasing, a. s., so sídlom Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, 

zastúpená Ing. Michalom Tynkovanom, predsedom predstavenstva, 

bytom Lintich 1800/2A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 650 277, 

zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

oddiel: Sa, vl. č. 859/S 

2. prevod nehnuteľného majetku mesta: pozemku p. č. C KN 5333/15 zastavené plochy a 

nádvoria vo výmere 962 m
2
 a pozemku p. č. C KN 5333/29 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 2213 m
2 

ktorý bol vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 

34544011-72/2015 zo dňa 17.9.2015 odčlenením z pôvodného pozemku p. č. C KN 

5333/1 o celkovej výmere 97742 m2 zastavené plochy a nádvoria, podľa návrhu 

kúpnej zmluvy za cenu 130.000,00 €  na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 

v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 26.10.2015 pre 

kupujúceho: Tidly leasing, a. s., so sídlom Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, 

zastúpená Ing. Michalom Tynkovanom, predsedom predstavenstva, bytom Lintich 

1800/2A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 650 277, zapísaná do Obchodného 

registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vl. č. 859/S 

Všeobecná hodnota majetku bola zistená znaleckým posudkom č. 83/2015, zo dňa 

1.10.2015 vypracovaným Ing. Igorom Mičkom, znalcom pre odbor stavebníctvo, 

odhad hodnoty nehnuteľností, vo výške 107 000,00 € 



Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí aj cenu znaleckého posudku vo výške 50,00 € 

a správny poplatok za vklad nehnuteľnosti do KN.   

C.  p o v e r u j e    

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

opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia.  

 

e) Opakovaná OVS Hájovňa – Červená studňa 

 

Uznesenie č. 183/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

 1)   výsledky obchodnej verejnej súťaže, do ktorej boli doručené 2 návrhy na uzavretie   

                   nájomnej zmluvy na prenájom majetku mesta, z ktorých jedna predložená ponuka   

                   spĺňala podmienky obchodnej verejnej súťaže a druhá predložená ponuka   

                   nespĺňala podmienky obchodnej verejnej súťaže 

    

B. S c h v a ľ u j e  

1) vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý  prenájom obytnej 

budovy súp. č. 639  postavenej na p. č. C KN 7233, zapísanej na LV č. 1 

a pozemku par. č.  E KN 2606/1, lesné pozemky, vo výmere 1378 m
2 

, zapísaného 

na LV č. 3076, vedených na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej 

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

Mesto Banská Štiavnica,  tak, ako je uvedené v návrhu na vyhlásenie obchodnej 

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

2) vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie: Ing. Juraj Čabák 

členovia komisie:  RNDr. Pavel Bačík 

    Ľubomír Barák  

    Mgr. Mikuláš Pál 

    JUDr. Emília Jaďuďová 

náhradníci:   Ing. Ivana Ondrejmišková 

zapisovateľ:  Marianna Orgoniová 

 

C. 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 B.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 obchodnej verejnej súťaže 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:  16. 12. 2015 

  

 



         

Mesto Banská Štiavnica 

 

v y h l a s u j e 

 

opakovanú obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a odst. 9 v spojení s ust. § 9a odst. 1 písm. a), 

odst. 2, 3 a odst. 5 až 7 zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení s použitím § 

281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy  na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica a to: 

obytnej budovy  súp. č. 639  postavenej na p. č. C KN 7233 zapísanej na LV č. 1 

a pozemku par. č.  E KN 2606/1, lesné pozemky, vo výmere 1378 m
2 

zapísaného na LV 

č. 3076. Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ulici 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.   

 

Nehnuteľnosť sa nachádza v Ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Banská 

Štiavnica.  

 

Popis nehnuteľnosti: Jedná sa o murovaný prízemný rodinný dom, čiastočne podpivničený 

s jednou podkrovnou izbou. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, Prívod vody je zo 

vzdialeného prameňa samospádom, kanalizácia je do žumpy, vykurovanie je na tuhé palivo. 

Objekt bol ukončený a daný do užívania v roku 1951.  

Životnosť stavby je znalcom odhadnutá na 80 rokov. 

 

Na pozemku par. č. E KN 2606/1 sa nachádza hospodárska budova, ktorá je v KN vedená na 

LV č. 2254 v prospech vlastníka SR - Lesy Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP č. 8, 975 

66 Banská Bystrica. 

 

Zámerom Mesta Banská Štiavnica a podmienkou  prenájmu,  je zriadenie zariadenia pre 

cestovný ruch a to nástupnej stanice – zázemia pre turistov s informačnou službou,  sociálnym 

zariadením, občerstvením, úschovňou, parkoviskom, telefónom, internetom, servisom 

športového náradia, príp. turistickej ubytovne  a pod., pre turistiku, cykloturistiku a bežecké 

lyžovanie, príp. korčuľovanie na priľahlom tajchu. 

 

 

PODMIENKY OPAKOVANEJ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 
I  

Úvodné ustanovenie 

 Prenájom nehnuteľnosti  sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi,  

„Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol 

zverený  Mestu Banská Štiavnica“ a uznesením Mestského  zastupiteľstva V Banskej 

Štiavnici č. 130/2015, zo dňa 21.10.2015 

 

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1) Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej  ponuky  na dlhodobý 

prenájom nehnuteľnosti 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 

zapísaných na LV č. 3076. 

2) Minimálna požadovaná cena ročného nájmu za nehnuteľnosť je 3.000,- €, slovom: tritisíc 

EUR.   

3) Požadovaná cena za prenájom nehnuteľnosti je určená ako minimálna na základe „ Zásad 

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

Mestu Banská Štiavnica“ 

4) Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom č. 67/2014 zo dňa 

17.7.2014, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom. 

 

III 

Časový plán súťaže 

1) Vyhlásenie súťaže: 16. 12. 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 3. 2. 2016 do 15.00 hod.  

4) Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 3. 2. 2016 o 15.15 hod. v Zasadacej 

miestnosti Mestského úradu. 

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

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

podmienok bude po prerokovaní v mestskej rade predložený na najbližšie zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza, o ktorom MsZ 

rozhodne uznesením. 

7) Úspešný uchádzač uzatvorí nájomnú zmluvu najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia 

výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom.  

 

IV 

Podmienky opakovanej obchodnej verejnej súťaže 

1) Opakovaná obchodná verejná  súťaž   sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia opakovanej 

verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 16. 12. 2015. 

2) Podmienkou nájmu je účel využitia nehnuteľnosti, a rozsah poskytovaných služieb, ktorý 

musí byť v súlade s územným plánom mesta a nesmie mať rušivé vplyvy na životné 

prostredie a verejný poriadok a musí byť v súlade so zámerom mesta, ktorým  je 

zriadenie zariadenia pre cestovný ruch a to nástupnej stanice – zázemia pre turistov 

s informačnou službou,  sociálnym zariadením, občerstvením, úschovňou, parkoviskom, 

telefónom, internetom, servisom športového náradia, príp. turistickej ubytovne  a pod., 

pre turistiku, cykloturistiku a bežecké lyžovanie, príp. korčuľovanie na priľahlom tajchu. 

Pre posúdenie účelu využitia predmetu nájmu, predloží navrhovateľ svoj zámer – štúdiu 

využitia nehnuteľností spolu s jednoduchou vizualizáciou a návrhom rozsahu 

poskytovania služieb v rámci cestovného ruchu  

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

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

4) Požadovaná cena nájmu je cena minimálna.  

5) Forma podávania návrhov je písomná.  Náležitosti návrhu sú v čl. VII tohto vyhlásenia   

verejnej obchodnej súťaže. 

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

v Banskej Štiavnici,  zálohu 300 € (slovom tristo EUR), tak, aby táto bola pripísaná na  

účet Mesta najneskôr do 15,00 hod. dňa 3. 2. 2016 tak,  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).  Záloha bude 

započítaná do ročného nájomného. 

7) Ak vybraný záujemca o prenájom majetku zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie 

nájomnej zmluvy, prepadne uhradená záloha  v prospech Mesta Banská Štiavnica z titulu 

zmluvnej pokuty.  

8) V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie 

s Mestom Banská Štiavnica nájomnú zmluvu v stanovenej lehote, nebude sa môcť 

zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu. 

9) V prípade zmarenia výberu podľa vyššie uvedenej vety bude navrhnutý za nájomcu  

druhý záujemca v poradí, ktorý pred uzatvorením zmluvy zloží zálohu vo výške 

požadovanej predmetnou verejnou obchodnou súťažou.   

10) Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na   

predkladanie ponúk,  t.j. do  3. 2. 2016 do 15,00 hod. 

11) Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi záujemcov s výsledkom 

verejnej obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia  vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže   v Mestskom zastupiteľstve. 

12) 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. 

13) Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na 

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

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

v úradných hodinách.   

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  prenájmu 

1) Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti, schválením Mestským 

zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici. 

2) Nájomnú zmluvu nájomca podpíše najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia 

výsledkov súťaže, inak stráca nárok na nájom objektu a zaplatená zábezpeka prepadá 

v prospech vyhlasovateľa súťaže. 

3) V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie nájomnej 

zmluvy,  bude nehnuteľnosť ponúknutá na prenájom záujemcovi,  ktorý je nasledujúci po 

víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

4) V nájomnej zmluve bude uvedená výška dohodnutého ročného nájomného, záväzok 

nájomcu, že predmet nájmu upraví pre účel nájmu a zhodnotí na svoje náklady, ktoré 

budú považované za vstupnú investíciu do objektu,  spôsob kompenzácie nájomného 



preukázateľnými nákladmi nájomcu ako vstupnej investície vynaloženej na zhodnotenie 

predmetu nájmu. 

5) Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na 10 rokov, s možnosťou 

opakovaného nájmu na dobu určitú, ak budú dodržané podmienky nájomnej zmluvy a ak 

vlastník nehnuteľnosti túto vo verejnom záujme nebude potrebovať na iný účel. 

6) Nájomné, ktoré nebude pokryté nákladmi na zhodnotenie predmetu nájmu bude nájomca 

povinný uhradiť prenajímateľovi na základe faktúr vystavených prenajímateľom.    

7) Náklady ktoré presiahnu hodnotu dohodnutého nájmu  

a) v prípade ukončenia nájmu pred dohodnutou lehotou zo strany prenajímateľa 

z dôvodu  

    porušenia zmluvy nájomcom prenajímateľ nie je povinný nájomcovi kompenzovať. 

b) v prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy nájomcom pred dohodnutou 

lehotou  

    zo strany nájomcu prenajímateľ taktiež nie je povinný kompenzovať. 

c) ostatné prípady predčasného ukončenia nájmu vrátane spôsobu kompenzácie 

nákladov     

    budú vždy dohodnuté osobitnou dohodou medzi zmluvnými stranami.  

 

VI 

Kritéria hodnotenia návrhov 

1) Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné:                                      .                                                                                                                                                   

a)  predloženie všetkých povinných náležitostí návrhu na prenájom a splnenie podmienok 

opakovanej verejnej obchodnej súťaže 

b) účel využitia nehnuteľnosti, a rozsah poskytovaných služieb, ktorý musí byť v súlade 

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

poriadok a musí byť v súlade so zámerom mesta, ktorým  je zriadenie zariadenia pre 

cestovný ruch a to nástupnej stanice – zázemia pre turistov s informačnou službou,  

sociálnym zariadením, občerstvením, úschovňou, parkoviskom, telefónom, internetom, 

servisom športového náradia, príp. turistickej ubytovne  a pod., pre turistiku, 

cykloturistiku a bežecké lyžovanie, príp. korčuľovanie na priľahlom tajchu. Pre 

posúdenie účelu využitia predmetu nájmu, predloží navrhovateľ svoj zámer – štúdiu 

využitia nehnuteľností spolu s jednoduchou vizualizáciou a návrhom rozsahu 

poskytovania služieb v rámci cestovného ruchu  

  

Komisia po vyhodnotení kritérií uvedených pod bodmi a) a b)  vylúči návrhy, ktoré 

bodom a) a b) nevyhoveli  a zostávajúce návrhy  bude ďalej  posudzovať podľa bodu c) 

takto: 

    

 c)  navrhovaná  cena ročného nájmu za prenájom nehnuteľnosti predložená 

navrhovateľom, víťazom súťaže sa stane návrh s najvyššou cenou nájmu.                                       

 

2) Víťazom opakovanej obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho 

návrhu, ktorému bude priradené poradie č.1. V poradí druhému najvhodnejšiemu návrhu 

sa priradí  poradie č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších návrhoch, 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 opakovanej 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 PRENÁJOM „ Červená studňa“ 
 

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 prenájom : 

1.1. 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.) 

1.2. označenie nehnuteľnosti o ktorú má navrhovateľ záujem  

1.3. ponuku  ceny ročného nájomného  a splnenie podmienky uhradenia zálohy   

1.4. záväzný zámer využitia objektu a rozsah poskytovaných služieb, s predbežným    

          rozpisom navrhovaných stavebných úprav vrátane predbežnej kalkulácie  

          vynaložených finančných prostriedkov.          

1.5. záväzok, že od vyhlasovateľa prevezme nehnuteľnosť v stave tak ako sa   

         nachádza  v  čase podpísania nájomnej zmluvy. 

1.6. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže a spôsobom úhrady nájomného  

1.7. potvrdenie o tom, že v čase podania žiadosti nemá žiadateľ po lehote  splatnosti   

         žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica,  daňovému  úradu,   

         sociálnej a zdravotnej poisťovni, čo preukáže dokladom nie starším ako 3   

         mesiace    

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

         záloha      

1.9.   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, v. r.  

 

f) Zámer na kúpu pozemku p. č. E KN 2166/1 a C KN 5304/17 na Ulici energetikov 

v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Uznesenie č. 184/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   



1. zámer na kúpu pozemku  parc. č. E KN 2166/1 o výmere 550 m
2
, orná pôda 

a pozemku parc. č. C KN 5304/17 o výmere 18 m
2 , 

zastavané plochy a nádvoria 

   

Pozemky sú vedené v KN Okresného úradu v Banskej Štiavnici, odboru katastrálneho na LV 

č. 3323 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech 

vlastníka Rudné bane, š. p., Havranské 11, 974 01 Banská Bystrica podľa B:1 v celosti. 

2. spôsob kúpy majetku uvedeného pod bodom A. 1. tohto uznesenia a to podľa §-u 9a 

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

predpisov, vo verejnom záujme, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu vo 

výške evidenčnej hodnoty tohto majetku. 

 

3. dôvod navrhovanej kúpy spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) Zákona SNR č. 

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

osobitného zreteľa: 

Pozemky sa nachádzajú na Ulici energetikov vedľa bytového domu súp. č. 1477, 

Energetikov 3,5,7. Na parcele č.  C KN 5304/17 je postavené stojisko pre zber 

komunálneho odpadu, prevodom pozemku dôjde k usporiadaniu pozemku pod 

stavbou, ktorá je vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. Parcela č. E KN 2166/1 je 

priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 1477 a je využívaná ako prístup 

k bytovému domu a odstavná plocha pre motorové vozidlá. Po prevode pozemku do 

majetku mesta bude pozemok aj naďalej  využívaný ako verejný priestor pre prístup 

k bytovému domu a ako verejná odstavná plocha pre osobné motorové vozidlá 

a Mesto Banská Štiavnica ako vlastník pozemku, môže tento upraviť pre daný účel 

z vlastných zdrojov.    

 

4. 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, schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

B. P o v e r u j e    

1. Primátorku mesta uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky uvedené 

v bode A. 1 tohto uznesenia, s vlastníkom pozemkov Rudné bane, š. p., Havranské 11, 

974 01 Banská Bystrica. 

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

neskorších predpisov, zverejniť zámer na kúpu majetku – pozemok p. č. C KN 5855/3 

o výmere 55 m
2
, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Banská Štiavnica, 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.  

Hlasovanie:  

Prítomných 10, hlasovalo 10 za 10, proti 0, zdržalo sa 0 

 

12. Rôzne 

a)  Návrh na povolené prekročenie výdavkov  

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

13. Interpelácie a dopyty 

14. Záver 
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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 neprítomný

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

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

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 neprítomný neprítomný I I I I I I

9. Kružlic Ján I I I I I I neprítomný neprítomný

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

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Palášthy Karol I I I I I I I I

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I

9 0 1 0 10 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 1 12 0 0 0 8 1 3 0 10 0 0 1 9 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 10. 12. 2015 

 169/2015 170/2015 171/2015 172/2015 173/2015 174/2015 175/2015 176/2015

11 910 10 12 12 12 12
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1. Antalová Renáta I I I I I I I neprítomný

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 neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

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 I I neprítomný I I I I I

9. Kružlic Ján neprítomný neprítomný 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 i neprítomný I I I neprítomný I neprítomný

13. Zimmermann Marián I I I I neprítomný I I I

9 1 1 0 10 0 0 0 10 0 0 1 11 0 0 1 11 0 0 0 9 0 2 0 11 0 1 0 10 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 10. 12. 2015

177/2015 178/2015 179/2015 180/2015 181/2015 182/2015 183/2015 184/2015

12 1011 10 11 12 11 11


