
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 09. februára 2022 

 

 

 

1. Otvorenie 

Uznesenie č. 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1) program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s   

       dátumom 9. február 2022      9/0/0 

s doplnením do bodu rôzne:  

a) Informatívna správa zo zasadnutia komisie  o ochrane verejného záujmu pri    

                        výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 22. 12. 2021     9/0/0 

b) Informatívna správa k žiadosti Plaveckého klubu Banská Štiavnica                 

            o poskytnutie dotácie                                                                           9/0/0   

c) Prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Špitálska)          9/0/0 

d) Zámer na prenájom pozemku – návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve  

 8/1/1 

2) návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. P. Ernek, predseda komisie,  H. Koťová, členka, Ing. M. Michalský, člen  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10, hlasovalo 10                                                      Za 9, proti 0, zdržal sa 1 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 2/2022 

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 08. 

decembra 2021. 

 

Hlasovanie:  

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

  

3. Návrh na rozpočtové opatrenia č. 1/2022 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenia  v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a  doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov nasledovne: 

 

1) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
 Program Funkčná 

klasifiká

cia 

Ekon. 

Klasifik

ácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Zdroj 

 

rozpočet po 

zmene 



2.1 04.7.3 711 Nová webová 

stránka mesta 

 0  +  12 600 Prevod 

z rezervného 

fondu  mesta 

12 600 

7.1 04.5.1 717 Budovanie Ul. SNP  0 + 25 000 Prevod z fondu 

rozvoja bývania 

25 000 

9.3 08.1.0 717 Rekonštrukcia 

atletického štadióna 

 250 000 + 77 409 Bankový úver 327 409 

9.3 08.1.0 717 Rekonštrukcia 

plavárne – strop 

 150 000 + 50 000 Bankový úver 200 000 

 

2) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nasledovne: 
Program Funkčná 

klasifikácia 

Ekon. 

Klasifikácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Presun z položky 

 

rozpočet 

po zmene 
7.1 04.5.1 717 Budovanie Ul. 

SNP  

25 000 + 30 000 Údržba MK iní 55 000 

9.3 08.1.0 642 Jednorazové 

mimoriadne 

odškodnenie  

0 + 40 000 Príspevok na 

prevádzku plavárne 

– Bytová správa 

40 000 

10.4 08.2.0 717 Rekonštrukcia 

radnice  

0 820 000 Pomník padlých 

hrdinov – realizácia 

820 000 

 

3) Povolené prekročenie  finančných operácií 

Príjem 

Ekon. 

Klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

456  Prevod z Fondu rozvoja bývania 7 000 + 25 000 

 

32 000 

456  Prevod z rezervného fondu 188 944 + 12 600 201 544 

513  Bankový úver 150 000 + 127 409 277 409 

 

4)  použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania vo výške 12 600 € na čiastočnú úhradu  

budovania Ul. SNP. 

5) Použitie rezervného fondu mesta na úhradu novej webovej stránky mesta vo výške 

12 600 € 

 

Hlasovanie:  

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

   

4. Návrh VZN č. 1/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení  v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BŠ 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

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 § 6 ods.12 písm. c)  zákona NR 

SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

zmien a doplnkov,  

s a   u z n á š a 

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica  č.  1/2022 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, s úpravou prílohy č. 1: 



Školská jedáleň – výška finančných prostriedkov 177,66 € 

Školský klub detí – výška finančných prostriedkov 592,20 €   

 

Hlasovanie:  

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

 

5. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie, obytno-rekreačnej zóny Ul. Belianske 

jazero, Banská Štiavnica   

Uznesenie č. 5/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

    A/ S ú h l a s í    

         so Začatím obstarávania  (obstarávateľom sú súkromní investori – vlastníci pozemkov)  

a so spracovaným Zadaním  pre spracovanie Urbanistickej štúdie   obytno–rekreačnej  

zóny pre F.P.B. 14.2   Ul. Belianske jazero, Banská Štiavnica, s podmienkou:  

          likvidáciu odpadov riešiť aj variantne združenou čističkou odpadových vôd s odvodom   

          odpadovej vody pod úroveň jazera Belianskych tajch.   

 

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

Správu o vypracovaní Zadania pre urbanistickú štúdiu obytno – rekreačnej  zóny  pre 

F.P.B. 14.2.,  Ul. Belianske jazero, Banská Štiavnica. 

 

Hlasovanie:  

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

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2021  

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za rok 2021.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 9, hlasovalo 9  za 9, proti 0, zdržali sa 0 

  

7. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

 

a) Prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 154/2021 zo dňa 08. 12. 2021, ktorým bol schválený zámer na 

prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici spôsobom uvedeným v § 9a, 

ods. 8, písm. e)  Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 



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

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

      spôsobom pod č. 01/2022 v lehote od 14. 01. 2022 nepretržite. 

    

B. S c h v a ľ u j e    

odpredaj  majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 

Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - bytu v bytovom dome súp. 

č. 11, postavenom na pozemku par. č. CKN 3199/1 na Námestí sv. Trojice č. 7 v Banskej 

Štiavnici, a to: 

 

- bytu č. 3/E nachádzajúceho sa na 3. poschodí bytového domu súp. č. 11 na Námestí 

sv. Trojice č. 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5512/115800 a spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku par. č. CKN 3199/1 vo výmere 652 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 5512/115800 do 

výlučného vlastníctva. 

 

Nehnuteľnosť je vedená na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici na 

LV č. 6562 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

       Nehnuteľnosť kupujúci kupujú za cenu 0,03 €. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pred 

podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností, a to návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 
 

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení: 

     Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 101/1998 zo dňa 20. 

08. 1998 sa v dňoch 16., 17. a 18. septembra 1998 uskutočnili dražby bytov na Námestí sv. 

Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici. Na byty, pri ktorých bola uzatvorená Zmluva o kúpe 

prenajatej veci na 15 rokov, bola dražba konaná dňa 18. 09. 1998. V roku 1998 bolo 

uznesením MsZ v Banskej Štiavnici č. 122/1998 schválené pridelenie bytov na základe 

dražby bytov v bytovom dome na Námestí sv. Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici. S užívateľmi 

bytov bola uzatvorená zmluva o kúpe prenajatej veci, v ktorej sa zaviazali uhradiť zálohovú 

platbu priklepnutú dražbou v lehote do 15. kalendárnych dní od konania dražby a uhrádzať po 

dobu 15 rokov pravidelné mesačné platby, ktoré boli považované za splátku kúpnej ceny bytu. 

V zmluve o kúpe prenajatej veci bolo dohodnuté, že po ukončení zjednaného nájomného 

vzťahu sa s nájomcami uzatvorí kúpna zmluva na byt uvedený v časti B/ tohto uznesenia 

s tým, že kúpna cena za byt, ako i podiel na pozemku a spoločných priestorov v bytovom 

dome bude vo výške 1,- Sk (0,03 €). 

     Bytové domy boli vybudované s finančnou podporou Ministerstva výstavby a verejných 

prác SR s podmienkou, že Mesto Banská Štiavnica nesmie byty odpredať do vlastníctva 

fyzických osôb po dobu 15 rokov od kolaudácie.  

     Z dôvodu, že uvedená lehota uplynula, byty je možné previesť do vlastníctva súčasných 

nájomcov. 

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

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

     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. 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 prijatého 

uznesením MsZ č. 109/2012 zo dňa 22. 08. 2012  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  

poslancov.  

 C. P o v e r u j e  

     Mestský úrad v Banskej Štiavnici dodržať podmienku, že pred podpisom kúpnej zmluvy 

kupujúci uhradia kúpnu cenu  a vyrovnajú  všetky záväzky voči Mestu Banská Štiavnica 

a Bytovej správe, s. r. o.  

 

Hlasovanie:  

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

 

b) Zrušenie uznesenia MsZ č. 112/2020   

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  č. 112/2020 zo dňa 26. augusta 

2020, ktorým bola schválená zmena uznesenia č. 43/2020 zo dňa 29. 4. 2020 vo veci 

prevodu pozemku parc. č. C KN 989/2 v k. ú. Banská Štiavnica, v celom rozsahu. 

Dôvodom zrušenia uznesenia je skutočnosť, že kúpna zmluva kupujúcimi nebola 

podpísaná a následne kupujúci oznámili že už nemajú záujem o odkúpenie pozemku. 

    

Hlasovanie:  

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

 

c) Prenájom pozemku parc. č.  KN 7570/7 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Hájik   

 

Predložený návrh uznesenia nebol schválený.  

Hlasovanie: 

Prítomných 10, hlasovalo 10 za 7, proti 3, zdržal sa  0 

Na prijatie uznesenia bola potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov MsZ, t. j. 8 hlasov.  

 

d) Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/20 v k. ú. Banská Štiavnica, Na   

            Zigmund  šachtu   

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e     

1.  predaj  majetku   Mesta  Banská Štiavnica a to pozemku: 

 parc. číslo C KN 2180/20 o celkovej výmere 875 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je vedený  v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,   na 

LV č. 1,  (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica,  pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 

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

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



predpisov, pre kupujúceho KTR-BS, s. r. o., Dolná 846/8, 969 01 Banská Štiavnica za 

kúpnu cenu stanovenú  dohodou vo výške 17 500 € (20 €/m
2
). 

 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 55/2020 zo dňa 30. 09. 

2020, vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom, vo výške 7411,25 € 

(8,47 €/m
2
) .  

 

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení:  
Kupujúci je podľa LV č. 6804 vlastník nehnuteľnosti súp. č. 1647, k. ú. Banská Štiavnica. 

Kupujúci má záujem o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 2180/20 zastavaného stavbou v 

jeho vlastníctve. 

Pre Mesto Banská Štiavnica je tento pozemok prebytočným majetkom. 

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4. Podmienku, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku, t. j. 

vyhotovenie návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00,-€ 

 

Hlasovanie : 

Prítomných 9, hlasovalo 9 za 9, proti 0, zdržali sa 0 

 

e) Zámer na prenájom časti pozemku z parc. č. E KN 1968/4 (v C KN ako    

            parc. č.  1774)  v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Laskomerského  

 

Uznesenie č. 10/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e     

1. zámer na prenájom  majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

 časť pozemku o výmere 153 m
2 

z pozemku parc. č. E KN 1968/4, o celkovej výmere 

3075 m
2
, trvalý trávny porast, (v C KN ako parc. č. 1774 o celkovej výmere 1591 m

2
, 

trvalý trávny porast). 

Pozemok je vedený v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na 

LV č. 1,  (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica, pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 

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

ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre nájomcu - vlastníka priľahlého 

pozemku. Výška ročného nájomného za užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica bude určená vo výške 5% z ceny nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom v 

súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

bo zverený Mestu Banská Štiavnica v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 na dobu neurčitú 

s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá sa počíta od prvého nasledujúceho dňa od 

doručenia výpovede. 

 

2. Dôvody navrhovaného prenájmu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 9, písm. c) zákona SNR 

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



Nájomca má záujem o prenájom časti pozemku o výmere 153 m
2
 z pozemku parc. č. E 

KN 1968/4, ktorý je priľahlý k pozemkom a k budove v jeho vlastníctve. Nájomca 

požiadal o nájom časti pozemku z dôvodu, že o uvedenú časť pozemku sa roky stará, 

udržuje ju v dobrom stave, má na nej postavený prístrešok na uskladnenie palivového 

dreva, parkuje na nej motorové vozidlá  a na základe nájomnej zmluvy č. 05/10 mal 

uvedenú časť pozemku nájomca v nájme od predchádzajúceho majiteľa pozemku. V 

blízkej dobe chce kupujúci využívať uvedenú časť pozemku na poľnohospodárske účely. 

 

Žiadateľ nie je fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov.  

 

3. Zámer na prenájom majetku obec zverejní najmenej 15 dní  pred schvaľovaním prenájmu 

v MsZ na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,  pričom tento zámer  musí 

byť zverejnený počas celej tejto doby. 

 

Prijatie uznesenia o prenájme  nehnuteľností  podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 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, 

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.   

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9, hlasovalo 9  za 9, proti 0, zdrž. 0  

 

f) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný    

            osobitného zreteľa,  Ul. Drieňová a Mládežnícka 

 

Uznesenie č. 11/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e 

1. zámer na zámenu pozemkov  medzi účastníkmi Mesto  Banská Štiavnica na jednej strane a p. na 

druhej strane takto: 

 

       Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľnosti: 

 pozemku parc. č. C KN 7633/7 o celkovej výmere 19 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor,  na LV č. 3706, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 

 

vlastníkmi nehnuteľnosti: 

−  pozemku parc. č. C KN 5544/31 o celkovej výmere 16 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 6805, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica v prospech vlastníka. 

 

2. spôsob prevodu 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 a v súlade s Čl. III. odst. 4 písm. e) Zásad hospodárenia s 

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

nasledovne: 



 

do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: 

−  pozemok parc. č. C KN 5544/31 o celkovej výmere 16 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 6805, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica v prospech vlastníka. 

 

do vlastníctva sa prevedie: 

 pozemok parc. č. C KN 7633/7 o celkovej výmere 19 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor,  na LV č. 3706, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 

 

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

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení: 
Žiadatelia požiadali o zámenu pozemkov z dôvodu, že na pozemku parc. č. C KN 7633/7, k. ú. 

Banská Štiavnica sa nachádza podzemná vodná nádrž, vyústená nad zemský povrch poklopom a 

slúži ako vodný zdroj vody pre ich nehnuteľnosť. Vodný zdroj nadobudol spolu s kúpou 

nehnuteľnosti od pôvodných majiteľov. Na predmetný pozemok má uzatvorenú nájomnú zmluvu 

č. 472/2016 zo dňa 19. 12. 2016. Na pozemku parc. č. C KN 5544/31 vo vlastníctve žiadateľa sa 

nachádza miestna komunikácia na ulici Mládežnícka. Miestna komunikácia na ulici Mládežnícka 

bola na základe potvrdenia vydaného odd. výstavby, ÚP a ŽP zo dňa 18. 12. 2019 zrealizovaná 

pred rokom 1976. Protokolom č. Z-511/2009-5 o postúpení majetkových práv a záväzkov, 

súvisiacich s prechodom vlastníctva do Mesta Banská Štiavnica zo dňa 13. 06. 1991 bola miestna 

komunikácia na ulici Mládežnícka odovzdaná do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica. Dôvod 

zámeny je prospešný pre obyvateľov Banskej Štiavnice. 

 

Usporiadanie: Usporiadanie pozemkov sa uskutoční nasledovne: 

 do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: 

 pozemok parc. č. C KN 5544/31 o celkovej výmere 16 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 6805, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica v prospech vlastníka. 

 

 do vlastníctva sa prevedie 

 pozemok parc. č. C KN 7633/7 o celkovej výmere 19 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor,  na LV č. 3706, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 

Pre Mesto Banská Štiavnica  sú tieto časti pozemkov prebytočným majetkom. 

Žiadatelia nie sú blízkou osobou podľa §9a ods. 6, písm. g) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4. Podmienku, že zúčastnené strany uhradia každá v 1 polovici spolu s kúpnou cenou náklady 

spojené s prevodom pozemku, t. j. vyhotovenie znaleckého posudku a návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností vo výške 66,00 € 

  

Zámer na zámenu majetku obec zverejní najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu v MsZ na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 

celej tejto doby. 

 



Prijatie uznesenia o zámene  nehnuteľností  podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 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, schvaľuje  MsZ  3/5 

väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie : 

Prítomných 10, hlasovalo 9                                              za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 

  

g) Zrušenie uznesenia MsZ č. 142/2021   

 

Uznesenie č. 12/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 
A. R u š í  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  č. 142/2021 zo dňa 08. decembra 

2021, ktorým bol schválený prevod majetku Mesta Banská Štiavnica pozemku parc. č. C 

KN 1307/8, k. ú. Štiavnické Bane, v celom rozsahu. 

Dôvodom zrušenia uznesenia je skutočnosť, že kupujúci dňa 10. 01. 2022 oznámili, že 

už nemajú záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu stanovenej kúpnej ceny stanovenej vo 

výške 20,00 €/m
2
. 

  

Hlasovanie:  

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

 

h) Kúpa pozemku Ul. Pod Paradajzom 

 

Uznesenie č. 13/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. kúpu pozemku parc. číslo E KN 929, o výmere 87 m
2
, záhrada  do  majetku   

Mesta  Banská Štiavnica.  

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností  Okresného úradu v Banskej Štiavnici, odboru 

katastrálneho,  na LV č. 4806, (pod B.1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, v prospech výlučného vlastníka.  

 

2. Spôsob kúpy majetku uvedeného pod  bodom A. 1. tohto uznesenia v súlade so zákonom 

č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako pozemok pod miestnou 

komunikáciou, vo verejnom záujme, v prospech Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. 

č. 1, 969 01 Banská Štiavnica, za kúpnu cenu vo výške 2 400,00 € (27,54 €/m
2
), ktorá 

bola stanovená ako všeobecná hodnota pozemku Znaleckým posudkom č. 6/2022 zo dňa 

23. 1. 2022, vyhotoveného znalcom z odboru stavebníctvo, Ing. Igorom Mičkom.  

 

3. Dôvody navrhovaného prevodu :  

Pozemok leží pod miestnou komunikáciou na Ulici Pod Paradajzom v k. ú. Banská 

Štiavnica. Odkúpením pozemku dôjde k usporiadaniu vlastníctva pozemkov pod 

miestnou komunikáciou, vo verejnom záujme. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9, hlasovalo 9                                                                      za 9, proti 0, zdržal sa 0 



 

 

i) Ponukové konanie záhradky „Pálkovský majer“ 

 

Uznesenie č. 14/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e     

1. zámer  na  priamy prenájom  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

 C KN parc. č. 4575/14 o výmere 257 m
2 

záhrada s ročným nájomným najmenej 

128,50 € 

 C KN parc. č. 4575/15 o výmere 256 m
2 

záhrada s ročným nájomným najmenej 

128,00 € 

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

na LV č. 1 (pod B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.  

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce, a aj v minulom období boli 

využívané ako voľnočasové záhradky. Pre Mesto Banská Štiavnica sú predmetné 

pozemku t. č. nepotrebné, ide o dočasne prebytočný majetok. 

 

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

9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov priamym prenájmom formou ponukového konania, s ročným 

nájomným vo výške najmenej 0,50 € z m
2 

a rok. Nájomné zmluvy budú uzatvorené na 

dobu určitú a to na obdobie 3 rokov, s účelom využitia, ako voľnočasové záhradky. 

Nájomca bude mať nárok na uzatvorenie opakovanej nájomnej zmluvy na obdobie 

ďalších troch rokov v prípade, ak prenajímateľ pozemok nebude potrebovať využívať 

iným spôsobom vo verejnom záujme schválenom Mestským zastupiteľstvom.  

Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena 

ročného nájomného za záhradku.  V prípade rovnakých ponúk na jednotlivé záhradky 

rozhodne o nájomcovi  komisia pre posudzovanie ponúk losovaním.  

 

B. V y m e n o v á v a    komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zložení:  

1. predsedajúci komisie:   RNDr. Pavel Bačík            

2. člen komisie:   Mgr. Milan Kabina 

3. člen komisie:   JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                          Oľga Nigríniová, náhradník: Ing. Martina  Oravcová 

Náhradník :                                   Ing. Ivana Ondrejmišková              

 

Vyhlásenie Ponukového konania tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia 

 

Hlasovanie: 

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

 

Príloha č. 1 

Mesto Banská Štiavnica 

zverejňuje 

 

v zmysle § 9a ods. 9  Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 



 

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PRENÁJOM POZEMKOV 

V LOKALITE „PÁLKOVSKÝ MAJER“   
 

1) Predmetom ponukového konania je prenájom pozemkov:  

 C KN parc. č. 4575/14 o výmere 257 m
2 

záhrada s ročným nájomným najmenej 

128,50 € 

 C KN parc. č. 4575/15 o výmere 256 m
2 

záhrada s ročným nájomným najmenej 

128,00 € 

 

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

LV č. 1 (pod B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.  

 

2) spôsob prenájmu majetku  uvedeného pod bodom 1. podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR 

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

formou ponukového konania. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 

v trvaní troch rokov odo dňa jej uzatvorenia. Nájomca bude mať nárok na uzatvorenie 

opakovanej nájomnej zmluvy na obdobie ďalších troch rokov v prípade, ak 

prenajímateľ pozemok nebude potrebovať na užívanie iným spôsobom vo verejnom 

záujme schválenom Mestským zastupiteľstvom.  

 

3) cena ročného nájmu  

     Najnižšia cena ročného nájomného je vo výške 0,50 € za 1 meter štvorcový.  

Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá cena ročného 

nájomného za záhradku.  V prípade rovnakých ponúk na jednotlivé záhradky rozhodne 

o nájomcovi  komisia pre posudzovanie ponúk losovaním.     

 

4) účel prenájmu: 

       Účelom prenájmu je využívanie pozemku ako, voľnočasovej záhradky pre fyzické osoby. 

5) podmienky nájmu: 

a.) nájomca bude predmet nájmu využívať len na dohodnutý účel; 

b.) nájomca preberie predmet nájmu v stave tak, ako sa nachádza v čase vyhlásenia 

ponukového konania;  

c.) nájomca bude predmet nájmu udržiavať so starostlivosťou riadneho hospodára a po 

ukončení nájmu predmet nájmu odovzdá v stave zodpovedajúcom bežnému užívaniu; 

d.) na pozemku nemôžu byť umiestňované žiadne stavby pevne spojené so zemou; 

e.) ostatné podmienky nájomnej zmluvy sa budú riadiť v súlade s platnou legislatívou;    

f.) nájomca je povinný umožniť poverenému pracovníkovi  prenajímateľa kontrolu 

dohodnutých podmienok a predmetu nájmu 

 

6) Záujemca o prenájom predmetu nájmu do ponukového konania predloží cenovú 

ponuku, ktorá musí obsahovať: 

1.) údaje navrhovateľa (záujemcu), v prípade manželov údaje za obidvoch manželov 

a to: meno, priezvisko, rodné priezvisko ( aj u mužov), dátum narodenia, adresu 

trvalého pobytu, bankové spojenie, IBAN 

2.) Číslo parcely pozemku o ktorého prenájom má záujem. 

3.) Výšku ponúkaného ročného nájomného. 



4.) Účel využitia prenajatých pozemkov. 

5.) Čestné vyhlásenie záujemcu: 

 fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

6.) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7.) Čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o prevod nehnuteľnosti  záujemca 

nemá  po lehote splatnosti žiadne záväzky voči mestu Banská Štiavnica 

a organizáciám zriadeným mestom,  štátu,  daňovému úradu a poisťovniam 

8.) Vyhlásenie, že berie na vedomie podmienky nájmu a súhlasí s nimi 

9.) Vyhlásenia pod bodom  5 a 7 ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov, v 

prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá,  sa vyžadujú aj od manželky/manžela). Vzor 

„Vyhlásení“ je zverejnený na internetovej stránke mesta www.banskastivnica.sk.  

10.) Záujemca o prenájom záhradky môže podať na jeden pozemok len jenu cenovú 

ponuku, inak      budú jeho ponuky z konania vyradené. 

 

7) lehota na podávanie ponúk je do 15. 3. 2022 do 14,00 hod. 

        Ponuky sa podávajú v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ ! – ponukové 

konanie na prenájom pozemku – „Pálkovský majer“.  

 

Mesto Banská Štiavnica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, 

odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy prenájom zrušiť. 

 

Bližšie informácie k organizácii, zámeru a spôsobu prenájmu majetku mesta môžete získať na 

tel. č. 045/6949637, 0905413945 na e-mailovej adrese oľga.nigriniova@banskastiavnica.sk, 

alebo osobne na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici. 

Banská Štiavnica, dňa 11. 2. 2022   

       Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.  

                primátorka mesta 

 

j) Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na prevod pozemku na Ul.   

            Poľnohospodárska 

 

 Uznesenie č. 15/2022 

 

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

       plnenie uznesenia MsZ č. 145/2021 zo dňa 08.12.2021, ktorým bolo schválené vyhlásenie 

ponukových konaní na podávanie najvhodnejších návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica 

vedených v KN v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica, v súlade so Zákonom NR 

SR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, samostatne pre jednotlivé pozemky takto: 

 

A) - parc. č. C KN 4646/5 o  výmere 106 m
2
, ZPaN za kúpnu cenu najmenej 3180,- € 

(30,- €/m
2
), 
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B) - parc. č. C KN 4646/6 o výmere 123 m
2
, ZPaN za kúpnu cenu najmenej 3690,- € (30,- 

€/m
2
), 

C) - parc.č. C KN 4646/8 o výmere 183 m
2
, ZPaN za kúpnu cenu najmenej 5490,- € (30,- 

€/m
2
), 

D) - parc. č. C KN 4646/7 o výmere 123 m
2
, ZPaN za kúpnu cenu najmenej 3690,- € 

(30,- €/m
2
). 

 

Ponukové konania boli vyhlásené dňom 04. 01. 2022 s lehotou na podávanie návrhov do 27. 

01. 2022.  Ponukové konania boli  zverejnené obvyklým spôsobom v lehote od 04. 01. 2022 

nepretržite do 27. 01. 2022 vrátane.  

 

B. S c h v a ľ u j e    

1.   Prevod pozemku z majetku Mesta Banská Štiavnica na základe ponukového konania   

      a to pozemku: 

 A) - parc. č. C KN 4646/5 o  výmere 106 m
2
, ZPaN  

 

       za cenu 3180,- € (30,- €/m
2
), v prospech kupujúcich. 

 

Nehnuteľnosť je vedená v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor, na LV č. 1, ( pod B1), pre Okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 

k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.  

 

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

odst. 1, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prevod na základe výsledku ponukového konania vyhodnoteného dňa 01. 02. 

2022. 

 

3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 1, písm. c) zákona SNR 

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

Pre Mesto Banská Štiavnica je pozemok uvedený pod bodom A. 1. prebytočným 

majetkom, na pozemku nie sú umiestnené a navrhované žiadne verejnoprospešné stavby. 

O prevod pozemku bola Mestu Banská Štiavnica žiadateľmi podaná žiadosť o prevod 

pozemku z dôvodu, že uvedený pozemok užívajú ako záhradku v blízkosti bytového 

domu, v ktorom sú žiadatelia vlastníkmi bytu. Následne bolo vyhlásené ponukové 

konanie na prevod pozemkov na ulici Poľnohospodárska. Na uvedených 

nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy. 

 

4. podmienku, že ak kupujúci nepodpíše kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia oznámenia výsledkov ponukového konania stráca nárok na prevod 

nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie:  

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

 

8. Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2021 podľa VZN č.   

2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 16/2022 

Mestské zastupiteľstvo  

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



1. správu o vyúčtovaní poskytnutých dotácií v roku 2021 z rozpočtu mesta v zmysle VZN 

Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica, 

 

2. správu z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2021 podľa VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2018 v znení dodatku č. 1.  

 

Hlasovanie:  

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

 

9. Informatívna správa o príprave, priebehu a výsledkoch SODB 2021 

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      Informatívnu správa o príprave, priebehu a výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a   

      bytov  v roku  2021  v meste  Banská Štiavnica. 

 

Hlasovanie:  

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

 

10. Informatívna správa o príprave stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta   

Banská Štiavnica na rok 2022  
Uznesenie č. 18/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

 informatívnu správu o plánovaných stavebných akciách v investičnej činnosti mesta        

 Banská  Štiavnica v  roku 2022.  

 

Hlasovanie:  

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

 

11. Rôzne 

a) Informatívna správa zo zasadnutia komisie  o ochrane verejného záujmu pri 

výkone  funkcií verejných funkcionárov zo dňa 22. 12. 2021 

 

Uznesenie č. 19/2022 

 

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

        Informatívnu správu zo zasadnutia komisie  o ochrane verejného záujmu pri výkone  

       funkcií verejných funkcionárov zo dňa 22. 12. 2021. 
 

Hlasovanie:  

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

 

b) Informatívna správa k žiadosti Plaveckého klubu Banská Štiavnica o poskytnutie 

dotácie 

Uznesenie č. 20/2022 



 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     informatívnu správu k žiadosti Plaveckého klubu Banská Štiavnica o poskytnutie dotácie   

     z rozpočtu mesta. 

 

B/ S c h v a ľ u j e 

     riešenie poskytnutia dotácie Plaveckému klubu Banská Štiavnica priamo cez rozpočet 

mesta   

     – rozpočtovým opatrením z položky Podpora športu grantovým systémom.    

 

Hlasovanie:  

Prítomných 10, hlasovalo 10  za 9, proti 0, zdržal sa 1 

 

c) Prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Špitálska) 

 

Uznesenie č. 21/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e     

1.  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

pozemok parc. č. C KN 5623/2 o výmere 18 m
2
 zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol 

oddelený ako diel 1 o výmere 18 m
2 

zastavaná plocha z pôvodného pozemku E KN 

1952/53 o celkovej výmere 547 m
2 

TTP geometrickým plánom č. 36648906-18/2022 zo 

dňa 24. 1. 2022 , úradne overeným pod č. G1-32/2022 dňa 4. 2. 2022. 

 

Pozemok je vedený v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na 

LV č. 3076 (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica, pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 

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

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

predpisov, ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane 

priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou, v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 974 01 

Banská Bystrica ako vlastníka priľahlého pozemku parc. č. C KN 1723 a nehnuteľnosti 

súp. č. 1178 na pozemku parc. č. C KN 1722/1 vedené v KN na LV č. 5609,  za kúpnu 

cenu dohodou vo výške 1,- €. 

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

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

Kupujúci má zámer realizovať projekt rekonštrukcie stavby súp. č. 1178 na pozemku 

parc. č. C KN 1722/1 bývalej krajčírskej dielne SOŠ služieb a lesníctva na objekt pre 

potreby poskytovania sociálnych služieb - projekt "BBSK - nové využitie areálu 

bývalej SOŠ na ul. Špitálska, B. Štiavnica - zariadenie sociálnych služieb". Kupujúci 

má záujem zrealizovať oplotenie svojej stavby, oplotením sa zaberie aj časť pozemku 

vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. Vysporiadanie zabratého pozemku je jednou z 

podmienok vydania stavebného povolenia na uvedenú rekonštrukciu.  

Pre Mesto Banská Štiavnica je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

 



4. Podmienku, že kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou náklady spojené s prevodom 

pozemku, t. j. vyhotovenie geometrického plánu a návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností vo výške 66,00 €. 

Hlasovanie: 

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

d) Zámer na prenájom pozemku – návrh zmluvy o budúcej zmluve  

 

Uznesenie č. 22/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

A.   S c h v a ľ u j e   

a) Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o nájme časti pozemku parc. č. E KN 5316, 

o výmere 1051 m
2
 TTP, z ktorého sa prenajme cca 550 m

2.
 

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu Banská Štiavnica odbor 

katastrálny, pre Okres Banská Štiavnica, Obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica na LV č. 3076, (pod B1) v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.  

 

b) Podmienky zmluvy o budúcej zmluve o nájme pozemku: 

 Skutočne prenajatá výmera bude dohodnutá v budúcej nájomnej zmluve na 

základe vyhotoveného projektu diela, ktorý je účelom nájmu dohodnutým v tejto 

Zmluve.   

 Budúca zmluva o nájme bude dojednaná na dobu neurčitú.   

 Nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s §9 zákona SNR č. 138/1991 zb.,  

o majetku obcí, v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa.    

 Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v záujme vybudovania 

verejnoprospešnej stavby, v rámci projektu „Klinger ZÁZEMIE“, ktorá bude 

slúžiť ako verejné zázemie s prezliekarňami, sociálnym zariadením, bufetom 

a terasou pre návštevníkov rekreačného územia pri jazere Klinger.  

 Výška nájomného bude stanovená v súlade so Zásadami hospodárenia 

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

Štiavnica 

 Uzatvorenie nájomnej zmluvy po predložení projektu vyhotovenia diela podlieha 

schváleniu Mestským zastupiteľstvom. 

 Projektová dokumentácia „Klinger – ZAZEMIE“ sa môže zadávať až po realizácii 

a schválení urbanistickej štúdie celej lokality a musí ju rešpektovať.  

 

Prijatie uznesenia o nájme  nehnuteľností  podľa § 9a, ods. (9) zákona  138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení, schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 
Hlasovanie:  

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

 

12. Interpelácie a dopyty poslancov  

13. Záver 



Na rokovaní bolo prítomných 10 poslancov, t. j. 77 % 

Ospravedlnení: Ľubomír Barák, JUDr. Dušan Lukačko, JUDr. Gejza Volf   
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1. Bačík Pavel I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný rítomný neprítomný neprítomný neprítomný

3. Čamaj Ján I I I I I I I I

4. Ernek Peter I I I I I I I I

5. Kabina Milan I I I I I I I I

6. Koťová Helena I I I I I I I I

7. Lukačko Dušan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

8. Macharik Martin I I I I I I I I

9. Mičura Štefan I I I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marian I I I I I I I I

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

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa:  09. 02. 2022

1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022

10 1010 10 10 10 10 10
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1. Bačík Pavel I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

3. Čamaj Ján I I I I I I I I

4. Ernek Peter I I I I I I I I

5. Kabina Milan I I I I I I I I

6. Koťová Helena I I I I I I I I

7. Lukačko Dušan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

8. Macharik Martin I I I I neprítomný I I I

9. Mičura Štefan I I I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

13. Zimmermann Marian I I I I I I I

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

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 09. 02. 2022

9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 13/2022 14/2022 15/2022 16/2022

10 109 9 10 10 9 10
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1. Bačík Pavel I I I I I I

2. Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný ný neprítomný neprítomný 

3. Čamaj Ján I I I I I I

4. Ernek Peter I I I I I I

5. Kabina Milan I I I I I I

6. Koťová Helena I I I I I I

7. Lukačko Dušan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

8. Macharik Martin I I I I I I

9. Mičura Štefan I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I

12. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

13. Zimmermann Marian I I I I I I

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

Počet prítomných: 10 10 10 10 10 10

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 09. 02. 2022

17/2022 18/2022 19/2022 20/2022 21/2022 22/2022


