
- 52 -  
 

Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 26. mája 2010 

 
 
 
 
Program 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica v roku 2009  
4. Rozbor hospodárenia mesta, záverečný účet mesta za rok 2009 
5. Správa o stave majetku Mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii 
6. Správa o stave mesta za rok 2009 
7. Návrh na odmenu primátora 
8. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2002 
9. Rozvojové lokality mesta Banská Štiavnica pre IBV  
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Mesta B. Štiavnica na II. polrok 2010 
11. Informatívna správa z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s.  
12. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

a) Žiadosť o odklad druhej splátky nájomného – SOŠL 
b) Odpredaj kotolne na Ul. Budovateľská 19, verejno-obchodná súťaž 
c) Žiadosť o odpredaj pozemkov pre Ing. Š. Filipa s manželkou 
d) Žiadosť o odpredaj pozemku pre Ing. J. Forra s manželkou 
e) Zámer na odpredaj pozemku pre J. Majera s manželkou 
f) Zámer na odpredaj pozemku pre J. Aliho 
g) Zámer na odpredaj pozemku pre J. Blahúta 
h) Zámer na odpredaj pozemku pre P. Viciana, k. ú. Vyhne 
i) Zriadenie vecného bremena pre R. Leštiansku, Banská Štiavnica  
j) Odplatný prevod prebytočného majetku štátu v správe NLC Zvolen 

13. Rôzne 
           a)    Návrh na zaradenie do rozpočtu mesta 
           b)    Oporný múr na Spojnej ulici  
14. Interpelácie a dopyty  
15. Záver 
 
 
Prítomní  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo,  Ing. Juraj Čabák,   
                            MVDr. Stanislav Ďurkan, Peter Ivaška,  Helena Koťová,   
                            Ing. Ondrej  Michna,  Ing. Ján Mojička, Ing. arch. Peter Mravec,  
                            Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  Palovič, Ing. Marián  Zimmermann  
 
    ospravedlnení: Ing. Miriam Blaškovičová, Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD.,  
                             PaedDr. Milan Klauz,  PhDr. Peter Šemoda                      
 
     Na rokovaní bola  76  %-ná účasť  
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 3.  Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  
 4.  Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL Banská Štiavnica, s. r. o. 
 5.  RNDr. Pavel Bačík,  BS, s. r. o., Banská Štiavnica 
 6.  JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo  
 7.  Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  
 8.  Ing. Adela Prefertusová, vedúca oddelenia výstavby, RM, ÚP a ŽP 
 9.  Renáta Baráková, oddelenie právne a správy majetku 
10. Ing. Rastislav Marko, vedúci oddelenia KCRaŠ 
11. Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV   
12. PaedDr. Viera Ebert, metodička školstva 
13. Ing. Ján Hlinka, odd. PaSM 
14. Marek Kapusta, projektový manažér mesta        
 
 
                                                                       
Ďalší prítomní:   
VIO TV – Mgr. Šediboková, I. Tököly   
PhDr. N. Bujnová, CSc., kronikárka mesta  
H. Podracká, KSS  
Pán Vančo 
Pán Mičura 
 

 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13.15 hod. otvoril a ďalej 
viedol primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že 
na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MsZ je uznášaniaschopné.  
Ospravedlnil neprítomných poslancov, poslanci Mgr. K. Palášthy a MVDr. S. Ďurkan prišli 
na rokovanie neskôr. Predložený program rokovania bol bez zmien jednomyseľne schválený. 
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Helenu Koťovú a RNDr. Pavla 
Bačíka. Za skrutátora bol určený zástupca primátora mesta Ing. Juraj Čabák.  
Zápisnicu z rokovania spracovala Eva Turányiová, zamestnanec MsÚ.   
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala 
prednostka MsÚ Mgr. Babiaková – dala do pozornosti plnenie uznesenia č. 13/2010 k bodu: 
Správa o odpredaji komerčných bytov a nebytových priestorov v pripravovanej výstavbe na 
sídlisku Drieňová, aktuálne je pripravený Dodatok k zmluve, aby mohli byť urobené zmeny 
PD. Do konca kalendárneho roka mesto požiada o financie zo ŠFRB, aby v roku 2011 sa 
začalo s realizáciou výstavby.  
 
Diskusia:  
Ľ. Barák -  spýtal sa, či budú práce spojené so zmenou PD urobené zadarmo, alebo či dôjde k 
zvýšeniu ceny.   
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Mgr. Babiaková – uviedla, že nebudú vyplatené prostriedky určené pre manažment, 
v pôvodnej zmluve budú zmeny, čiže toto bude slúžiť na pokrytie zmien. Navýšenie sumy 
nebude.  Do zmluvy sa uvedie, že suma bude vyplatená až vtedy, keď bude PD spĺňať kritériá 
na poskytnutie úveru zo ŠFRB.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 34/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. berie na vedomie  
     Kontrolu plnenia uznesení z rokovania riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej    
     Štiavnici, konaného dňa 24. marca 2010.  
 
Prítomných 11, hlasovalo 11                                                           za 11/proti 0/zdržali sa 0 
 
3. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica v roku 2009  
 
Písomná správa tvorí  prílohu zápisnice. Predložil ju riaditeľ TS, m. p., Peter Heiler,  
spracovateľkou je Katarína Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podal 
primátor mesta Mgr. Balžanka – materiál je predložený v štandardnej štruktúre, doplnený o 
správu nezávislého audítora.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 35/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo   
A. s c h v a ľ u j e   
     Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31.12.2009 
      - v nákladoch:     930.905 €   

- výnosoch:     937.207 € 
      -  hospodársky výsledok               6.302 €   
 
B. Použitie kladného výsledku hospodárenia na umorenie straty minulých rokov.  
 
Prítomných 11, hlasovalo 11                                                                            11/0/0 
 
4. Rozbor hospodárenia mesta, záverečný účet mesta za rok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová,  vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal Mgr. Balžanka, primátor mesta – materiál bol postúpený nezávislému audítorovi, 
ktorého stanovisko je bez výhrad. Súčasťou materiálu je stanovisko hlavného kontrolóra, 
ktorý odporúča MsZ uzatvoriť prerokovanie  „Návrhu záverečného účtu Mesta Banská 
Štiavnica za rok 2009 výrokom súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad. 
Diskusia:  
I. Beňo -  poďakoval tým, ktorý materiál pripravili, je prehľadný a dobre pripravený.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 36/2010 
 

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

1. celoročné hospodárenie bez výhrad 
2. záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2009 
3. vyrovnanie schodku vo výške                  - 1 195 386,25 € 

- z rezervného fondu mesta                        379 278,90 € 
- zo Zbierky na záchranu B. Štiavnice                11 245,00 € 
- zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov                 804 862,35 € 

B.   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 2009, 
2. správu audítora za rok 2009. 

 
Prítomných  11, hlasovalo 11                                                                        11/0/0 
 
5. Správa o stave majetku Mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová a E. Rákayová, ekonom. oddelenie MsÚ. Spravodajstvo 
k bodu podal Mgr. Balžanka, primátor mesta – predložený materiál je výsledkom práce 
inventarizačnej komisie, ktorá na základe príkazu primátora mesta č. 1/2009 vykonala 
inventarizáciu majetku mesta. 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     
  

Uznesenie č. 37/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
     Správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2009 vykonanú v zmysle príkazu primátora    
     mesta č. 1/2009.  
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                                  12/0/0 
 
6. Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je MsÚ Banská Štiavnica. Spravodajstvo k bodu podal Mgr. Balžanka – 
primátor mesta – ide o jeden z najdôležitejších dokumentov mesta, mestské zastupiteľstvo ho 
berie na vedomie. Mestský úrad materiál spracoval na základe podkladov jednotlivých 
oddelení MsÚ, vedenia mesta, organizácií zriadených mestom. Dokument má silnú 
vypovedaciu hodnotu o tom, čo sa v meste za rok 2009 udialo, čím mesto žilo a čím sa možno 
pochváliť. Správa je zverejnená na stránke mesta  www.banskastiavnica.sk. 
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 38/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Správu o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2009.  
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                         12/0/0 
 
7. Návrh na odmenu primátora  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju a spravodajstvo k bodu podal zástupca 
primátora Ing. Čabák -  v zmysle materiálu je uvedený návrh, Mestská rada materiál 
prerokovala. Zohľadnila výsledky hospodárenia mesta, obsah správy o stave mesta, 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Mestská rada odporučila vyplatenie 
odmeny vo výške 15 % zo súčtu vyplatených platov za rok 2009.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo      
 

Uznesenie č. 39/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov   
     primátorovi mesta Banská Štiavnica odmenu vo výške 15 % súčtu platov vyplatených za   
     rok 2009.    
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                        9/0/3 
 
8. Návrh Dodatku č. 4 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2002 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. Marko a Ing. Nikolajová , oddelenie KCRaŠ. Spravodajstvo k bodu 
podal Mgr. Balžanka, primátor mesta – upravuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Banská Štiavnica č. 1/2002 v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 na ochranu verejného poriadku 
v meste Banská Štiavnica a v rekreačnej oblasti Počúvadlianske Jazero. Predmetom 
predloženého návrhu je nahradenie článku 4 – Úprava vzťahov v oblasti verejného poriadku. 
Materiál je predložený na základe podnetu  Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu 
a podnetu podnikateľov z rekreačnej oblasti Počúvadlianske Jazero.  
Mgr. Babiaková – návrh dodatku vznikol na základe žiadosti podnikateľov z časti 
Počúvadlianske Jazero, kde žiadali predĺženie otváracích hodín v období od 1. mája do 30. 
septembra v dňoch okrem piatku a soboty do 23.00 hod. (doteraz to bolo do 22.00 hod.). 
V dňoch piatok a sobota sú otváracie hodiny povolené do 24.00 hod.. Podnet prekonzultovala 
s okresnou prokurátorkou, do článku 4 nie je potrebné doplniť odsek 9, pretože v pôvodnom 
VZN sú určené vybrané spoločenské a kultúrne podujatia, pre ktoré platí oznamovacia 
povinnosť. Táto vyplýva zo zákona. Udeľovanie výnimiek nad rámec nie je možné.  
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Diskusia:  
H. Koťová – spýtala sa, či bude počas letnej turistickej sezóny otvorený ATC a či bude 
otvorený bufet Srnec.  
Mgr. Balžanka -  podmienkou prevádzkovania ATC je usporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, ktoré vlastnia štátne lesy SR.  
Ing. arch. Mravec – predloženým návrhom sa vychádza v ústrety podnikateľom, povoľuje sa 
predĺženie otváracej doby, ale nikto to nekontroluje. Ako občan bývajúci v centre mesta má 
s tým negatívne skúsenosti. Vychádza sa v ústrety 3 – 4 podnikateľom, turisti od mája do 
septembra musia znášať hluk. Myslí si, že to čo bolo schválené stačilo. Je proti tomu, aby 
bola produkcia hudby povolená po 22.00 hodine.  
Ľ. Barák -  myslí si, že mesto vie, čo ide schvaľovať. Mestská polícia o tom vie, že na 
Počúvadlianskom Jazere musí zvýšiť kontrolu do 24.00 hod. Počas leta sú rôzne akcie, napr. 
Jazz festival. Začiatok akcií sa môže posunúť, napr. vplyvom počasia a akcia sa do 22.00 hod. 
neskončí. Podnikateľom treba vyjsť v ústrety, ale kontrolovať ich.  
Ing. Čabák – písomný podnet podnikateľov bol odkomunikovaný. Je to vec dôvery. 
Jednotliví prevádzkovatelia medzi sebou uzavreli dohodu, teda otváracia doba a režim je 
výsledným kompromisom. Vzájomne si to odsúhlasili.  
RNDr. Bačík – Počúvadlianske Jazero je rekreačnou oblasťou a návrh treba podporiť. Ak sa 
poriadok vymkne z rúk, treba to prehodnotiť a zmeniť. Hudba k letu patrí.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo 
        

Uznesenie č. 40/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     Návrh Dodatku č. 4 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2002 v znení Dodatku č. 1, 2 a 3   
     na ochranu verejného poriadku v meste Banská Štiavnica a v rekreačnej oblasti   
     Počúvadlianske Jazero, s nedoplnením odseku 9 do Článku 4 VZN.   
 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                       12/1/0 
 
9. Rozvojové lokality mesta Banská Štiavnica pre individuálnu bytovú výstavbu  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Prefertusová a Ing. Gajdošová, oddelenie výstavby, RM, ÚP a ŽP.  
Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.   
Mgr. Balžanka -  materiál je spracovaný formou informácie, ktorú MsZ berie na vedomie. 
Mestská rada aj Mestský úrad sa budú ďalej zaoberať rozvojovými lokalitami pre IBV hlavne 
z hľadiska ekonomickej náročnosti. 
Diskusia:  
Ing. Palovič – pri príprave týchto území treba zohľadniť aj možnosť prístupu k týmto 
lokalitám. Napr. na Štefultove sú navrhnuté 3 lokality, cesta je veľmi úzka.  
Mgr. Palášthy – treba urobiť určité kroky, pretože je zaznamenaný pokles počtu obyvateľov 
Banskej Štiavnice. Keď sa občania zaujímajú o stavebné pozemky, nie je čo im ponúknuť.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
 

Uznesenie č. 41/2010 
 
Mestské  zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a    v e d o m i e  
      predloženú správu o rozvojových lokalitách mesta Banská Štiavnica pre individuálnu    
      bytovú výstavbu. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                      13/0/0 
 
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Mesta B. Štiavnica na II. polrok 2010 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Láslo, hlavný kontrolór mesta. Spravodajstvo k bodu podal poslanec 
MVDr. Ďurkan .   
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 42/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.   s c h v a ľ u j e    
       návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Mesta Banská Štiavnica  na II. polrok 2010. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 12                                                                    12/0/1 
 
11. Informatívna správa z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s.  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je JUDr. Jaďuďová, vedúca oddelenia právneho a správy majetku. 
Spravodajstvo k bodu podal Ing. Čabák, zástupca primátora – valného zhromaždenia sa 
zúčastnila JUDr. Jaďuďová, z obsahu zasadania spracovala predloženú správu. Účtovná 
závierka spoločnosti je k nahliadnutiu na oddelení právnom a správy majetku.    
    
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 43/2010 

Mestské zastupiteľstvo 

A. b e r i e    n a    v e d o m i  e 
     informatívnu správu z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s., ktoré sa           
     uskutočnilo dňa 26. 4. 2010 v Žiline. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                    12/0/1              
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12. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  
 
Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka 
MsÚ Mgr. Babiaková, spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová, R. Baráková a O. Nigríniová.  
Spravodajstvo k bodu podal poslanec Barák. 
   

a)  Žiadosť o odklad druhej splátky nájomného – SOŠL 
 

Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, ak sa splátka odloží, či bude uhradená riadna splátka v termíne 
do 31. 7., pretože dôvodom odkladu je zníženie cien dreva na trhu a nízky dopyt po listnatom 
dreve.  Požiadal, aby sa k veci vyjadril príslušný odbor BBSK.  
Mgr. Palášthy – škola má nedostatok finančných prostriedkov, zriaďovateľ má ekonomické 
problémy, tiež je za to, aby sa k žiadosti vyjadril zriaďovateľ školy. 
Ing. Zimmermann – zmluva je uzavretá medzi Mestom Banská Štiavnica a SOŠL, podpísaná 
riaditeľom školy. Financovanie školy je poddimenzované, preto si myslí, že žiadosť je na 
mieste.  
Mgr. Balžanka – škola zatiaľ nemá uhradenú jednu splátku,  termín prvej splátky je 31. 7. 
2010, čiže zatiaľ nie je dôvod školu upodozrievať, že splátku nezaplatí. Mestská rada mala 
tiež polemiku, materiál zhodnotila, škole by sa malo vyjsť v ústrety.  
Ing. Čabák – v súvislosti so vznesenými pripomienkami poslancov navrhol doplniť 
uznesenie o bod B: Uložiť Mestskému úradu, osloviť a požiadať VÚC o vytvorenie takého 
režimu financovania školy, aby mohla splniť svoje záväzky plynúce z uzavretej zmluvy.  
Mgr. Babiaková – pred rokom sa požiadal VÚC o predloženie hospodárenia školy, 
uskutočnilo sa stretnutie. Mesto chce udržať Botaniku, škola zatiaľ podmienky zmluvy 
splnila. Môže sa znovu požiadať o predloženie ekonomiky školy. Každej škole na území 
mesta by sa malo vyjsť v ústrety. Mesto požiada o aktuálny ekonomický stav. 
Mgr. Palášthy – treba podporiť každú školu, ale on vychádza zo žiadosti, kde je uvedené: 
V súčasnosti má škola dlžoby a vzhľadom na vývoj cien dreva na trhu sa zlepšenie 
neočakáva. Vzhľadom na úsporné opatrenia musí škola ukončiť užívanie administratívnej 
budovy školských lesov. 
Ľ. Barák – nie je lesník, ale zmluva bola schválená, podpísaná. 
Mgr. Balžanka – Mestský úrad, v zmysle dnešnej diskusie, sa bude informovať na uvedené 
dôvody, prečo škola žiada odklad platby nájomného. Partnerovi sa verí, že si bude svoje 
záväzky plniť. Nie je dôvod na pochybnosti, uskutočnila sa komunikácia s vedúcim odboru 
školstva, zaujíma sa o vec, chystajú aktivity. Poslancom však treba dať relevantné informácie.     
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
       

Uznesenie č. 44/2010 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e     
      Strednej odbornej škole lesníckej so sídlom na Ul. Akademická č. 16 v Banskej Štiavnici, 

zastúpenej Ing. Rudolfom Valovičom, CSc. - riaditeľom školy,  odklad   II. splátky  
nájomného za užívanie 240,52 ha lesných pozemkov  a stavieb vo vlastníctve mesta  
v roku  2009, splatnej  k 31. 3. 2010   v úhrnnej  výške  6638,78 €, do 1. 9. 2010. 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                     10/2/1 
 



- 60 - 
 
b) Odpredaj kotolne na Ul. Budovateľská 19, verejno-obchodná súťaž 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 45/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. a/ zák. 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 odst. 2 Zásad hospodárenia 
a nakladania a majetkom Mesta Banská Štiavnica 
A. s c h v a ľ u j e  

1) vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj kotolne súp. č. 1986 
na Ul. Budovateľská 19 v Banskej Štiavnici, postavenej na pozemku p. č. C KN 
1670 a pozemku p. č. C KN 1670 vo výmere 1731 m2 , zastavané plochy 
a nádvoria   v k. ú. Banská Štiavnica tak, ako je uvedené v návrhu na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 1 tohto uznesenia).  

2) vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  
predseda komisie: JUDr. Emília Jaďuďová 
členovia komisie: Ľubomír Barák, Ing. Ján Mojička, Ing. Ondrej Michna 
zapisovateľ: Oľga Nigríniová 

 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                        12/0/0 
 

Prílohy k uzneseniu: 
1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 
 

Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:   ............................... 
  

        podpis a pečiatka  
povereného zamestnanca obce 

 
Mesto Banská Štiavnica 

 
v y h l a s u j e 

 
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) kotolne súp. č. 1686 na Ul. Budovateľská 19 v Banskej Štiavnici, postavenej 
na pozemku p. č. C KN 1670 a pozemku p. č. C KN 1670 vo výmere 1731 m2 , 
zastavané plochy a nádvoria   v k. ú. Banská Štiavnica 

 
popis nehnuteľnosti – jednopodlažná, murovaná nepodpivničená budova s plochou strechou, 
pozostávajúca z kotolne, skladu, šatne, sprchy a WC, zastavaná plocha 141,11 m2 , priemerná 
výška 4,70 m. Súčasťou stavby sú vonkajšie úpravy – vodovodná, kanalizačná, elektrická a 
plynová prípojka, vodomerná šachta.  
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PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚ ŤAŽE 
 

I  
Úvodné ustanovenie 

 Predaj nehnuteľnosti  sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 
hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica a uznesením Mestského  zastupiteľstva 
V Banskej Štiavnici č. 45/2010, zo dňa 26. 5. 2010. 

 
II 

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

nehnuteľnosti  - kotolne súp. č. 1686 na Ul. Budovateľská 19 v Banskej Štiavnici, 
postavenej na pozemku p. č. C KN 1670 a pozemku p. č. C KN 1670 vo výmere 1731 
m2 , zastavané plochy a nádvoria   v k. ú. Banská Štiavnica 

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je  
60.500,00 €, slovom šesťdesiattisíc päťsto eur.  

3. Cena je určená znaleckým posudkom č. 14/2010 zo dňa 27.02.2010, vypracovaným 
súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom. 

III 
Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže : 1. 06. 2010 
2. Do znaleckého posudku môžu záujemcovia 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 30.6.2010 o 15.00 hod.  
4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže 
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 MsR predložený na najbližšie 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza, 
o ktorom MsZ rozhodne uznesením. 

IV 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Obchodná verejná  súťaž   sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej 
súťaže na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 1.6.2010.  

2.   Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov   
      budú   všetky zo súťaže vylúčené. 
3.   Požadovaná cena je cena minimálna a je stanovená znaleckým posudkom.  
4.   Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII.  týchto   
      podmienok  verejnej obchodnej súťaže. 
5.   Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty   
      na   predkladanie ponúk,  t. j. do  30. 6. 2010, do 15.00 hod. 
6.   Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica  vyhodnotí  predložené návrhy do 10 dní od     
       ukončenia predkladania návrhov súťaže. 
7.   Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi navrhovateľov   
       s výsledkom verejnej obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia vyhodnotenia     
       obchodnej verejnej  súťaže v Mestskom zastupiteľstve.   
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8.   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,   
       meniť   podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na    
       predkladanie  ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.  
  Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola     
       vyhlásená. 
9.   Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na     
      Mestskom úrade Banská Štiavnica v úradných hodinách a dohodnúť si obhliadku   
      objektu.   
10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej     
       v podmienkach  súťaže. 
11.  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 
12.  Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi,   
       ktorý  v súťaži zvíťazil.  
 

V 
Podmienky  predaja 

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

2. Kúpna zmluva bude podpísaná najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia 
výsledkov súťaže kupujúcemu. 

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

5. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie 
kúpnej zmluvy a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom,  bude nehnuteľnosť ponúknutá 
na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri 
posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

 
 

VI 
Kritéria hodnotenia návrhov 

1. Jediným kritériom hodnotenia  predložených návrhov je cena nehnuteľnosti 
predložená navrhovateľom. 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej 
bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  poradie 
č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo 
podľa poradia.  

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

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na 
druhom a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 
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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 :  
 

„NEOTVÁRA Ť - NÁVRH NA ODKÚPENIE KOTOLNE súp. č. 1686.“ 
 
2. Poverený zamestnanec podateľne Mestského úradu vyznačí na obálke „ Prijaté : 

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

3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie : 
1.1. presné označenie navrhovateľa  

(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.; 
fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, 
konajúcu osobu/ zástupcu, a priloží kópiu živnostenského listu, resp. 
aktuálneho výpisu z obchodného registra a tel. č.) 

1.2. označenie nehnuteľnosti o ktorú má navrhovateľ záujem  
1.3. ponuku kúpnej ceny 
1.4. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť  tak ako stojí a leží  za ním    
          navrhnutú cenu, ktorú zaplatí  tak ako je uvedené v čl. V. bod 2 a 3 tohto      
          vyhlásenia 
1.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže  
1.6. čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote   

splatnosti  žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica, štátu, daňovému 
úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni (tlačivo si žiadateľ môže vyzdvihnúť 
na Mestskom úrade 

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

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

 
 Banská Štiavnica, dňa                                    

 
      
                Mgr. Pavol Balžanka, v. r.  
                          primátor mesta  
Za správnosť: JUDr. Jaďuďová 
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c)  Žiadosť o odpredaj pozemkov pre Ing. Š. Filipa s manželkou 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 46/2010 

Mestské zastupiteľstvo 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e,      
1. že Uznesením MsZ č. 30/2010 dňa 24. marca 2010 schválilo  zámer na priamy odpredaj 

pozemku parcela C KN parcela  č. 5565/2  o výmere 157 m2, zastavané plochy a nádvoria  
a pozemku  parcela E KN parcela  č. 6564/4  o výmere  21 m2, ostatná plocha, vedené 
v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica v súbore  C 
KN na LV č. 1, v registri E KN na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, minimálne za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 4/2010 zo dňa 14. 1. 2010  vo výške 1010 €. 

2. že zámer na priamy odpredaj pozemku pod č. 01/2010 bol spolu s podmienkami 
zverejnený v súlade s ustanoveniami zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom 
znení.  

3. že v stanovenom termíne do 20. apríla 2010 bola doručená 1 ponuka, ktorú zaslal Ing. 
Štefan Filip a manž., Ing. Ingrida Filipová, rod. Mayerová. Ponuka bola doručená dňa 14. 
4. 2010. Ing. Štefan Filip a manž. Ing. Ingrida  sú aj žiadateľmi o odpredaj predmetného 
pozemku.  

 
B.  s c h v a ľ u j e     

priamy predaj majetku obce  a to pozemku parcela C KN parcela  č. 5565/2  o výmere 157 
m2, zastavané plochy a nádvoria  a pozemku parcela E KN parcela  č. 6564/4  o výmere  
21 m2, ostatná plocha, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č.4/2010 zo dňa 
14.1.2010  vo výške 1010 €,  na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce 
v súlade s Podmienkami priameho predaja  majetku obce č. 01/2010,   pre  Ing. Štefana 
Filipa a manž. Ing. Ingridy Filipovej rod. Mayerová, obaja trvale bytom v Banskej 
Štiavnici, Ul. Ľ. Štúra č. 26. 
 

Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica v súbore  C KN na LV č. 1, v registri E KN na LV č. 3076 pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 
Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy.  
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1010 € uhradia aj  náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 
a to náklady za vypracovanie Znaleckého posudku č. 4/2010 vo výške 50 € a poplatok za  
návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 €, spolu 1126 €. 

 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                         12/0/0 
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d)  Žiadosť o odpredaj pozemku pre Ing. J. Forra s manželkou 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 47/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a   v e d o m i e,    
1. že Uznesením MsZ č. 31/2010 dňa 24. marca 2010 schválilo  zámer na priamy odpredaj 

pozemku parcela C KN č. 5877/2, ostatné plochy o výmere 130m2, vedeného v KN 
Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, 
pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, minimálne za 
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č.4/2010 zo dňa 3.2.2010 vo výške  830  €,  

2. že zámer na priamy odpredaj pozemku pod č. 02/2010 bol spolu s podmienkami 
zverejnený v súlade s ustanoveniami zákona 138/1991 Zb, o majetku obcí v platnom 
znení,  

3. že v stanovenom termíne do 20. apríla 2010 neboli doručené žiadne ponuky/návrhy na 
uzavretie zmluvy na priamy predaj  majetku  obce.  

     
B.  s c h v a ľ u j e     

priamy predaj majetku obce  a to pozemku parcela C KN č. 5877/2 o výmere 130 m2, 
ostatné plochy,   za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č.4/2010 zo dňa 3.2.2010 
vo výške  830  €  na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v súlade 
s Podmienkami priameho predaja  majetku obce č. 02/2010,   pre  Ing. Júliusa Forra 
a manž. Heleny Forrovej, rod. Forrová, obaja trvale bytom v Bratislave, Ul. Pod Zečákom 
č. 66.  

Nehnuteľnosť je  vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 
 
C. z r i a ď u j e       
      v prospech obyvateľov mesta, vo verejnom záujme,  na pozemku parcela C KN č. 5877/2  

vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti nového vlastníka  zachovať pôvodnú funkciu 
zberného jarku, t. j. vykonať také opatrenia, ktoré zamedzia vytápaniu okolitých 
pozemkov v prípade odvedenia vôd z povrchového odtoku. 

      Povinnosť zaviazať nového vlastníka pozemku k plneniu podmienok,  cit. v návrhu na 
uznesenie pod bodom 2.B.,   bola  určená v súlade s právoplatným rozhodnutím číslo :  
2077/00616/BS-SMI  vydaného Obvodným úradom ŽP v Banskej Štiavnici.   

 
Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy.  
Kupujúci spolu s kúpnou cenou 830 € uhradia aj  náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, 
a to poplatok za  návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 €, spolu 896 €. 

 
Prítomných 12,  hlasovalo 12                                                                 11/0/1 
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e)  Zámer na odpredaj pozemku pre J. Majera s manželkou 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 48/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e     
      1. zámer  na  odpredaj  majetku,  a to  

- pozemku     C KN parcela  č. 5529/2  o výmere 31 m2, zastavané plochy. 
Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica v registri  C KN na LV č. 3076  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica. 
     2.  spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A./ tohto uznesenia, a to  

ako prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu všeobecnej hodnoty majetku vo výške 370 
€, stanovenú  Znaleckým posudkom č. 16/2010 zo dňa 5.3.2010  podľa vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. v platnom znení,   v prospech  Jozefa Majera a manž. Anny, rod. 
Ivaničovej, trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. SNP č. 1829/19.  
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,  
musí  schváliť   MsZ  3/5 väčšinou prítomných poslancov.  
 

B.  p o v e r u j e    
      Mestský úrad, oddelenie právne a správy majetku,  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   uzatvorením kúpnej zmluvy na prevod 
pozemku  parcela C KN č. 5529/2 o výmere 31 m2, zastavané plochy výmere , vedeného 
v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica v registri  C 
KN na LV č. 3076  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 16/2010 zo dňa 5.3.2010 v prospech 
Jozefa Majera a manž. Anny, rod. Ivaničovej,  trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. SNP 
č. 1829/19. 

      Kupujúci spolu s kúpnou cenou  370 € uhradia aj náklady spojené s prevodom 
nehnuteľností a to náklady za vypracovanie Znaleckého posudku č. 16/2010 vo výške 50 € 
a náklady za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 486 €. 

 
       Za prijatie uznesenia hlasovala v súlade s ustanovením § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších noviel 3/5 väčšina prítomných poslancov.  
 

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                    13/0/0 
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f)   Zámer na odpredaj pozemku pre J. Aliho 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 49/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e     
      1. zámer na odpredaj  majetku     

• časť pozemku odčleneného  GOP  z pôvodnej E KN parcely č. 2266/4 v celkovej 
výmere 120 m2, orná pôda 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 1  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 
      2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to  

• ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov do výlučného vlastníctva 
Jozefa Aliho,  bytom na Ul. SNP č. 11/1, Banská Štiavnica. 

Kupujúci uhradí  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, 
a to náklady na vypracovanie geometrického plánu, náklady na vypracovanie znaleckého 
posudku a návrh na vklad vlastníckeho práva do KN. 
Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, odst. 8, písmena e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III., odst. 4, písmena 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, musí 
schváliť MsZ 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
B.  p o v e r u j e    

Mestský úrad na zadanie vypracovania geometrického plánu na oddelenie časti pozemku 
parcela  E KN 2266/4 a znaleckého posudku  na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku 
podľa osobitného predpisu. 
  

       Za prijatie uznesenia hlasovala v súlade s ustanovením § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších noviel 3/5 väčšina prítomných poslancov.  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                        13/0/0 
 

g)   Zámer na odpredaj pozemku pre J. Blahúta 
 

Ľ. Barák – materiál už bol predložený na rokovanie MsZ,  bol vrátený na dopracovanie. 
Mestská rada odporúča schváliť zámer na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, čiže musí byť schválený 3/5 väčšinou prítomných poslancov.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 50/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    s c h v a ľ u j e      
       1. zámer  na  odpredaj  majetku     

- pozemkov    C KN parcela  č. 6118/3  o výmere 294 m2, trvalé trávne porasty  a   
                                   C KN parcela č. 6291/7  o výmere 185 m2, ostatná plocha. 
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       Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra   
       Banská   Štiavnica  v registri  C KN na LV č. 3076  pre okres Banská Štiavnica, obec   
       Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 
             
         2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A./ tohto uznesenia, a to  

ako prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu všeobecnej hodnoty majetku vo výške 
2050 €, stanovenú  Znaleckým posudkom č. 17/2010 zo dňa 6.3.2010  podľa vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení,   v prospech Jozefa Blahúta, trvale bytom 
v Banskej Štiavnici, Ul. J. M. Hurbana č. 21.  
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,  musí  schváliť   MsZ  3/5 väčšinou prítomných poslancov.  

 
B.  p o v e r u j e    

Mestský úrad, oddelenie právne a správy majetku,  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   uzatvorením kúpnej zmluvy na prevod 
pozemkov  parcela C KN č. 6118/3 výmere 294 m2, trvalé trávne porasty  a  C KN 
parcela č. 6291/7  o výmere 185 m2, ostatná plocha, vedených v KN Katastrálneho úradu 
Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica v registri  C KN na LV č. 3076  pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 17/2010 v prospech Jozefa Blahúta, trvale bytom v Banskej 
Štiavnici, Ul. J. M. Hurbana č. 21. 
Kupujúci spolu s kúpnou cenou  2050 € uhradí aj náklady spojené s prevodom 
nehnuteľností a to náklady za vypracovanie Znaleckého posudku č. 17/2010 vo výške 50 € 
a náklady za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 2166 €. 
 

       Za prijatie uznesenia hlasovala v súlade s ustanovením § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších noviel 3/5 väčšina prítomných poslancov.  

 
       Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                    13/0/0   
 

h)    Zámer na odpredaj pozemku pre P. Viciana, k. ú. Vyhne 
 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 51/2010 
Mestské zastupiteľstvo  
A.    s c h v a ľ u j e     
1.  zámer na odpredaj  majetku     

pozemku parcela C KN č. 1930/20 o výmere 14 m2, zastavaná plocha,  odčleneného  GOP  
z pôvodnej  PK parcely  1091/20 o výmere 402047 m2, les 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Žiar nad 
Hronom v Pk. vl. č. 17   pre okres Žiar nad Hronom, obec Vyhne, k. ú. Vyhne. 
2. spôsob predaja  majetku  - pozemku parcela c KN č. 1930/20 o výmere 14 m2, zastavané    
      plochy  
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• ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov do výlučného vlastníctva 
pre Petra Viciana, trvale bytom Dolné Stupy  č. 512, Vyhne , za cenu stanovenú 
dohodou zmluvných strán vo výške 42 €. 

 
Kupujúci spolu s kúpnou cenou  42 €  uhradí  aj náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, 
a to návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 €, úhrnom 108  €. 
Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, odst. 8, písmena e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III., odst. 4, písmena 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, musí 
schváliť MsZ 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
 

       Za prijatie uznesenia hlasovala v súlade s ustanovením § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších noviel 3/5 väčšina prítomných poslancov.  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                               13/0/0 
 

i)  Zriadenie vecného bremena pre R. Leštiansku, Banská Štiavnica   
 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 52/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s ch v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena viaznuceho k nehnuteľnosti stavby garáže súp. č. 2386, 
postavenej na pozemku parc. č. CKN 4198 vo výmere 28 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá je vo vlastníctve Renáty Leštianskej, bytom Križovatka 18, Banská 
Štiavnica (podľa § 151 Občianskeho zákonníka) spočívajúce v práve prechodu, 
prejazdu a státia osobným motorovým vozidlom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný 
čas. 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávnenej v rozsahu vymedzenom GOP č. 
36035521-29/2010 zo dňa 13. 4. 2010 na časti nehnuteľností – pozemkov parc. č. 
CKN 4199/1, CKN 4199/2 a CKN 4201/1, ktoré sú v KN Katastrálneho úradu Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica vedené na LV 3076 pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech Mesta Banská 
Štiavnica. 
Oprávnená z vecného bremena uhradí všetky náklady spojené so zriadením vecného 
bremena, a to návrh na zápis vecného bremena do KN vo výške 66,- €. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                           12/0/1 
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          j) Odplatný prevod prebytočného majetku štátu v správe NLC Zvolen  
 
Mgr. Balžanka – ide o prebytočný majetok v správe štátu, k materiálu je priložená žiadosť 
Ekonomickej fakulty UMB, ktorá bude v objekte hotelovej akadémie uskutočňovať 
konzultácie v rámci externého štúdia, ďalej sú doložené výpisy uznesení z MsZ. Ide o kúpu 
dvoch objektov, objekt, kde sídli hotelová akadémia a rodinný dom Pod Kalváriou. Cena je 
vypočítaná podľa znaleckého posudku, znížená o 50 %.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    
 

Uznesenie č. 53/2010 

Mestské zastupiteľstvo v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
a majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica a príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení  

A. s c h v a ľ u j e 
1.  odplatný prevod majetku štátu vedeného na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, 

Správa katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica, na LV č. 2452 v prospech vlastníka SR – Národné lesnícke 
centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315 ( pod B1 v celosti)  ako  
administratívna budova súp. č. 1591 postavená na pozemku parc. č. CKN 7687/3, 
kotolňa bez súp. č. postavená na pozemku  parc. č. CKN 7687/4 a sauna bez súp. č. 
postavená na pozemku parc. č. CKN 7687/5  a pozemky parc. č. CKN 7687/3 vo 
výmere 974 m2 zastavaná plocha a nádvorie,  CKN 7687/4 vo výmere 100 m2 
zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/5 vo výmere 392 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, CKN 7687/6 vo výmere 338 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 
7687/7 vo výmere 918 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/8 vo výmere 1187 
m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/9 vo výmere 732 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, CKN 7687/10 vo výmere 588 m2 zastavaná plocha a nádvorie, do 
vlastníctva Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, 
IČO: 00320501, za cenu dohodou vo výške 138.000,- €. 

 
2.  verejnoprospešný účel využitia kupovaného nehnuteľného majetku špecifikovaného 

v bode 1tohto uznesenia, na dobu minimálne piatich rokov odo dňa nadobudnutia 
vlastníckeho práva kupujúcim.  

3.  zriadenie vecného bremena, ktorého obsahom je predkupného právo štátu na kúpu 
nehnuteľnej veci, ktorá je predmetom prevodu  v trvaní piatich rokov od jej 
nadobudnutia do vlastníctva kupujúceho za cenu, za ktorú kupujúci nadobudol 
nehnuteľnú vec štátu od predávajúceho. Kupujúci má právo požadovať finančnú 
náhradu toho, o čo sa zvýšila hodnota nehnuteľnej veci. Predkupné právo štátu je 
časovo obmedzené vecné právo, ktoré trvá po dobu piatich rokov od nadobudnutia 
vlastníckeho práva kupujúcim.                                                                                                                                
Predkupné právo sa zriaďuje na nehnuteľnosti vedené na Katastrálnom úrade Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, na LV č. 2452 v prospech vlastníka SR – Národné 
lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315 ( pod B1 
v celosti), ako  administratívna budova súp. č. 1591 postavená na pozemku parc. č. 
CKN 7687/3, kotolňa bez súp. č. postavená na pozemku  parc. č. CKN 7687/4 a sauna 
bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. CKN 7687/5 a pozemky parc. č. CKN  
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   7687/3 vo výmere 974 m2 zastavaná plocha a nádvorie,  CKN 7687/4 vo výmere 100    
   m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/5 vo výmere 392 m2 zastavaná plocha 

a nádvorie, CKN 7687/6 vo výmere 338 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/7 
vo výmere 918 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/8 vo výmere 1187 m2 
zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/9 vo výmere 732 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, CKN 7687/10 vo výmere 588 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

   Mesto Banská Štiavnica prehlasuje, že k záväzku pristupuje. 
4.  Úhradu kúpnej ceny za prevod nehnuteľností podľa bodu 1. tohto uznesenia vo výške 

138.000,- €  z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 
 
 

Uznesenie č. 54/2010 

Mestské zastupiteľstvo v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
a majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica a príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení  

A.    s c h v a ľ u j e 
1.  Odplatný prevod majetku štátu vedeného na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, 

Správa katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 752 v prospech vlastníka SR – Národné lesnícke 
centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315 ( pod B1 v celosti), ako  
rodinný dom so súp. č. 825, nachádzajúci sa na p. č. C-KN 5030/1 a pozemky parc. č. 
CKN 5030/1 vo výmere 130 m2 zastavané  plochy  a nádvoria,  CKN 5030/2 vo 
výmere 310 m2 zastavané plochy a nádvoria, CKN 5031/1 vo výmere 361 m2 ostatné 
plochy, do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská 
Štiavnica, IČO: 00320501, za cenu dohodou vo výške 31.000,- €. 

2.  Verejnoprospešný účel využitia kupovaného nehnuteľného majetku špecifikovaného 
v bode 1 tohto uznesenia, na dobu minimálne piatich rokov odo dňa nadobudnutia 
vlastníckeho práva kupujúcim.  

3.  Zriadenie vecného bremena, ktorého obsahom je predkupného právo štátu na kúpu 
nehnuteľnej veci, ktorá je predmetom prevodu  v trvaní piatich rokov od jej 
nadobudnutia do vlastníctva kupujúceho, za cenu za ktorú kupujúci nadobudol 
nehnuteľnú vec štátu od predávajúceho. Kupujúci má právo požadovať finančnú 
náhradu toho, o čo sa zvýšila hodnota nehnuteľnej veci. Predkupné právo štátu je 
časovo obmedzené vecné právo, ktoré trvá po dobu piatich rokov od nadobudnutia 
vlastníckeho práva kupujúcim.                                                                                                                                
Predkupné právo sa zriaďuje na nehnuteľnosti vedené na Katastrálnom úrade Banská 
Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 752 v prospech vlastníka SR – Národné 
lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315 ( pod B1 
v celosti), ako  rodinný dom so súp. č. 825, nachádzajúci sa na p. č. C-KN 5030/1 a 
pozemky parc. č. CKN 5030/1 vo výmere 130 m2 zastavané  plochy  a nádvoria,  
CKN 5030/2 vo výmere 310 m2 zastavané plochy a nádvoria, CKN 5031/1 vo výmere 
361 m2 ostatné plochy.  Mesto Banská Štiavnica prehlasuje, že k záväzku pristupuje. 

4. Úhradu kúpnej ceny za prevod nehnuteľností podľa bodu 1. tohto uznesenia vo výške 
31.000,- €  z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                      13/0/0 
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13. Rôzne   
      a) Návrh na zaradenie do rozpočtu mesta   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonom. oddelenia. Spravodajstvo k bodu podal 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – uviedol, že v rámci predchádzajúceho bodu boli schválené 
majetkové veci, ktorých kúpa bude hradená z prostriedkov získaných úverom. Určité veci ako 
oprava miestnych komunikácií na Ul. Bajzu a Straku budú hradené z rezervného fondu mesta.  
Tieto investície je potrebné zaradiť do rozpočtu mesta.  
Diskusia: 
Ing. arch. Mravec -  spýtal sa, v akom rozsahu bude opravená Ul. Straku.  
Mgr. Balžanka – v prípade schválenia tohto bodu sa uskutoční výber dodávateľa stavby, 
uvedená suma zatiaľ nie je finálna.  
Ing. Čabák – uviedol, že nejde len o opravu miestnej komunikácie, ale aj o jej predĺženie na 
hranicu bytového domu, vyznačia sa nové parkovacie miesta, aby sa zvýšila kapacita 
parkoviska.  
Mgr. Palášthy – zaujímal sa, o koľko miest sa zvýši počet parkovacích miest. 
JUDr. Luka čko – minimálne o 20 miest.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
 

Uznesenie č. 55/2010 
 

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

1. úhradu kúpnej ceny areálu NLC  vo výške  138 000  €   návratným zdrojom 
financovania, a to bankovým úverom.   

2. použitie rezervného fondu  mesta na úhradu výdavkov: 
- kúpna cena rodinného domu č. súp. 825 vo výške  31 000 € 
- oprava komunikácie na Ul. Bajzu vo výške  13 840 € 
- oprava komunikácie na Ul. Straku vo výške 50 000 € 

 
B. u k l a d á 
      Mestskému úradu zapracovať schválené výdavky a príjmy do úpravy rozpočtu mesta    
      pre rok 2010. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                    12/0/0 
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14. Interpelácie a dopyty 
 
p. Mičura a pán Vančo – vystúpili ohľadne problematiky poľovných revírov a poľovných 
združení v Banskej Štiavnici, ktoré sú zatiaľ dva. Zaujímali sa o nájomnú zmluvu medzi 
Mestom Banská Štiavnica a novým poľovným združením Kerling.    
Mgr. Balžanka – v roku 2008 bolo vedením mesta a obcou Vyhne dohodnuté, vzhľadom na 
neustále sa zvyšujúce daňové zaťaženie spoločnosti Mestské lesy, že obec Vyhne nezvýši 
podstatne v roku 2009 a v ďalších rokoch dane z nehnuteľností pre túto spoločnosť. Ako 
kompenzácia bola vznesená požiadavka, aby do PZ Diana boli prijatí štyria občania obce 
Vyhne. V roku 2009 členovia PZ Diana túto požiadavku vo voľbách odmietli. Na základe 
tejto skutočnosti vymenoval 5 člennú komisiu na riešenie tejto situácie, v zložení Mgr. 
Babiaková, JUDr. Jaďuďová, Ing. Majerský, RNDr. Bačík a Ing. Dudík. Od 1. 9. 2009 platí 
nový poľovnícky zákon, ktorý zmenil postup prenajímania poľovných revírov.  
Ľ. Barák – dobre by bolo vytvoriť jedno združenie, kde by mali ľudia prístup. Niektorí, čo si 
podali žiadosť, neboli prijatí za členov poľovného združenia. Spýtal sa, či je poľovné 
združenie (ďalej len PZ) Kerling nástupníckym združením PZ Diana. Ďalej sa zaujímal, kto 
bude vyberať členov združenia.  
Mgr. Balžanka -  iniciatíva zo strany jednotlivcov i Mestského úradu bola z dôvodu zmeny 
poľovníckeho zákona, ktorý zmenil postup prenajímania poľovných revírov. Zmena výkonu 
poľovného práva prechádza na samosprávu. Mesto bude rozhodovať o tom, kto bude mať 
podpísanú zmluvu na nájom poľovného revíru.  
Mgr. Babiaková – všetky pozemky je potrebné vypísať, PZ musí mať nájomnú zmluvu. PZ 
Tanád pomohol pri súpise pozemkov, postupovalo sa podľa zákona.  
PZ Diana – celý problém nastal v tom, že sa neakceptujú ďalší vlastníci pozemkov (Vyhne). 
Treba brať do úvahy aj vlastníctvo pozemkov. Vytvorí sa nové PZ, treba urobiť novú 
registráciu. Celá záležitosť je otvorená, nechcú sa akceptovať 4 ľudia z Vyhní, avšak všetci 4 
sú vlastníkmi pozemkov. Proces sa zopakuje verejnou vyhláškou, urobí sa nájomná zmluva. 
RNDr. Bačík – mesto je vlastníkom pozemkov, PZ Diana nemá nájomnú zmluvu, nebola 
z dôvodu súdneho sporu o pozemky. Mesto si presadzovalo svoje záujmy. Je poslancom MsZ 
a členom PZ Diana, podporoval list, ktorý mal usmerniť Vyhne. PZ Tanád majú väčšinou 
Štiavničania a vlastnícke práva si vedia presadiť. Teraz vznikla nová mestská poľovná 
spoločnosť Kerling. Mesto si bude presadzovať svoje záujmy v zmysle legislatívy. Pri 
každom záujemcovi, ktorý si podá žiadosť, sa bude postupovať v zmysle zásad.  
p. Mičura, PZ Tanád – ak sa má postupovať spravodlivo, mali sa preklopiť členovia.   
p. Vančo – s pánom Mičurom prišli ako občania, aby vedeli informovať o súčasnom stave 
členskú schôdzku.             
Ing. Dudík – podal bližšie vysvetlenie – ide o obhospodarovanie mestského majetku, trvanie 
nájomnej zmluvy je 10 rokov.  V rámci registra obnovy pozemkov sa zisťujú iní vlastníci, 
ktorých je potrebné pozvať na členskú schôdzu, aby mohli byť uzavreté nájomné zmluvy. 
Správa by sa mala predložiť po zhromaždení vlastníkov, potom mesto rozhodne, komu 
pozemky prenajme. Správa bude predložená do MsZ, o členoch rozhodne mesto.  
PZ Diana poľuje vo Vyhniach na základe udelenia výnimky, nájomné zmluvy neboli 
podpísané z dôvodu súdneho sporu.  
 
Mgr. Balžanka – materiál sa pripraví do písomnej formy a predloží na rokovanie MsR 
a MsZ.  
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Dopyty poslancov 
 
Ing. arch. Mravec – upozornil na hlboko osadený vpust na miestnej komunikácii v smere od 
Plety ku ZŠ J. Horáka,  
- pri Plete boli vysadené stromčeky, treba ich podoprieť,  
- spýtal sa, či už bol uskutočnený výber dodávateľa prác v súvislosti s projektom verejného 
osvetlenia Drieňová,  
- žiadal urobiť poriadok okolo plavárne, 
- k rekonštrukcii plavárne upozornil, že zostali dvere na balkón, ktorý bol zbúraný a naopak 
v časti kde je balkón, nie sú naň dvere.  
Mgr. Balžanka – odpovedal k projektu VO Drieňová, prostriedky sú schválené, dodávateľ 
ešte nie je vybratý. 
Ing. Hlinka  – o vpuste na Pletiarskej ul. vie, boli na to upozornené vodárne, ktoré 
momentálne nemajú zdroje na odstránenie nedostatku.  
Ing. Čabák – doplnil, že podobný problém je aj na Mládežníckej ulici.      
 
P. Ivaška – povedal, že vstup do mesta v smere od Hájika je veľmi neestetický, na pozemku 
pána  Krátkeho sú kopy stavebného odpadu, na problém upozornil už na začiatku tohto 
volebného obdobia,  
- pri areáli  SOUL na Kolpašskej ulici bol vlek, zostala tam drevená búda, treba ju odstrániť,  
- upozornil na problém detských ihrísk, ktoré v jarnom období neboli v prevádzke, do 
budúcnosti navrhol ich revízie uskutočniť v jeseni, aby sa ich rekonštrukcie mohli robiť skôr, 
- kladne hodnotil facebook, ktorý spustilo oddelenie kultúry, športu a CR, sú tam nové veci, 
navrhol takúto formu komunikácie aj pre ostatné oddelenia MsÚ,  
Ing. Marko  – k detským ihriskám uviedol, že doba opravy sa predĺžila aj z dôvodu 
nepriaznivého počasia, ktoré je obmedzujúcim faktorom. Je to pre neho poučenie do budúcna, 
taktiež zima prispela k niektorým veciam.  
JUDr. Luka čko – MsPo upozornila SOUL na odstránenie drevenej búdy. 
Mgr. Balžanka – k úprave pozemku pána Krátkeho uviedol, že vlastník ho upraví po 
vybudovaní kanalizácie od Šobova.  
Mgr. Babiaková – doplnila, že mesto by sa muselo finančne podieľať na prepojení 
kanalizácie, čo aktuálne nie je v rozpočte mesta.  
 
Ing. Palovič – poďakoval sa: 
- za vyasfaltovanie cesty pred kostolom na Štefultove, boli tiež opílené stromy, čím vznikol 
pekný priestor,   
- za rýchle reagovanie a vyriešenie havarijného stavu miestnej komunikácie na Ul. J. I. Bajzu.      
požiadal o: 
- drobnú úpravu - odvedenie vody, tečúcej k múru kostola, ktorú konzultoval s Ing. Hlinkom, 
-  rokovanie zástupcov mesta s BBSK a RSC, o nevyhnutnosti opílenia stromov a kríkov 
lemujúcich štátnu cestu v smere od Povrazníka na Ilijskú ulicu - Čekančok, 
- opílenie kríkov okolo tabule označujúcej mestskú časť „Banská Štiavnica – Štefultov“ 
v smere od Povrazníka, fotodokumentáciu odovzdal náčelníkovi mestskej polície.     
Ing. Čabák – odpovedal, že bola opakovane zverejnená výzva náčelníka MsPo občanom, 
ktorým zo svojich pozemkov vyrastajú porasty do verejných priestorov,  aby tieto 
odstraňovali,  
-  požiadal vedúceho dopravy BBSK, aby opílenie zelene vykonali cez závod Žiar nad 
Hronom.   
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H. Koťová – spýtala sa, čo bude ďalej so stánkom, ktorý bol preložený od COOP Jednoty ku 
TOLE, 
- na Ul. Energetikov 9 nie je počuť vysielanie mestského rozhlasu,  
- požiadala o výkon kontroly MsPo na parkovanie Ul. Energetikov, autá parkujú na verejnej   
   zeleni   
- poďakovala za vyčistenie priestoru pri Combine na Kolpašskej ulici,  
- zaujímala sa, ako budú riešené a prevádzkované detské ihriská.  
JUDr. Luka čko – mestská polícia zistila vlastníka stánku, ktorý na ich podnet stánok preložil 
na dočasné miesto. 
Ing. Čabák – k detským ihriskám povedal, že práce prebiehajú, negatívny vplyv má 
nepriaznivé počasie.  
Mgr. Balžanka – doplnil, že výzva na opravu ihrísk bola zverejnená na web stránke mesta asi 
dva mesiaci, nikto sa neozval.  
 
Mgr. Karol Palášthy – upozornil na potrebu vykosenia kruhových obchádzok na Križovatke, 
- dal návrh na zakúpenie notebookov pre nový poslanecký zbor, z dôvodu jednoduchšej 
expedície materiálov na rokovanie MsZ a pružnejšej komunikácie poslancov s  Ms. úradom.  
Mgr. Balžanka – kúpa notebookov, ak bude schválená, bude predmetom rozpočtu pre rok 
2011.  
RNDr. Bačík -  za bytovým domom Križovatka 20 je strmý svah, padajú tam kamene, žiadal 
problémom sa zaoberať, prípadne pozemok odpredať obyvateľom domu, 
- upozornil na problém  vandalizmu na Drieňovej, mládež sa zoskupuje pod oknami bytoviek, 
narúša nočný pokoj, znečisťuje okolie. Ide zväčša o problémovú mládež, ktorá nemá 
zamestnanie a je vytláčaná z rodín. Vzniká riziko vážnych konfliktov, ktoré budú narastať.  
Navrhol problém riešiť prostredníctvom výziev a projektov.     
Ing. Zimmermann – reagoval k bytovkám Križovatka 20 – 24, myslí si, že pozemok 
odpredať by bol problém, spilovali sa tam samonálety. On vidí riešenie v oprave oporného  
múrika, ktorý drží svah.  
Mgr. Balžanka – k problému verejného poriadku na Drieňovej, vina nie je len na meste, 
školy aj mesto vytvárajú rôzne možnosti využívania voľného času, v meste pôsobia aj 
kultúrne a záujmové združenia. Určitá problémová skupina tu bude vždy, treba ju eliminovať. 
Počet príslušníkov mestskej polície je však obmedzený, do budúcna sa uvažuje so zvýšením 
ich počtu.  
 
Ľ. Barák -  požiadal o realizáciu mantinelov na ihrisku Drieňová. 
Pripomenul, že na oddelení kultúry, cestovného ruchu a športu je zamestnaný človek na 
polovičný úväzok pre šport, preto treba, aby si svoju prácu vykonával zodpovedne. Treba 
zmapovať ihriská na území mesta, ktoré môžu slúžiť mládeži na aktívne využívanie voľného 
času.  
Tlmočil požiadavku obyvateľov Ul. Ľ. Štúra na vybudovanie chodníka pre peších. V ulici je 
zvýšená frekvencia áut.  
V dôsledku dláždenia Ulice Kammerhofskej pripomenul nutnosť rekonštrukcie, resp. 
vysprávky  cesty na Mládežníckej ulici, 
Na Ulici Hájik nie je odvedená voda  z miestnej komunikácie, navrhol podľa možnosti riešiť. 
Ing. Čabák – reagoval na podnety, všetko závisí od rozhodnutia mesta a od financií, treba si 
určiť priority. Pred časom sa riešil havarijný stav cesty na Ul. J. I. Bajzu, investícia bola nad 
rámec rozpočtu mesta.  
Ing. Hlinka  -  k MK Hájik uviedol, že je zle vyspádovaná a vodu z nej nie je možné odviesť.  
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MVDr. Ďurkan  – nemal nové pripomienky, žiadal riešiť interpelácie, ktoré predniesol na 
minulom rokovaní MsZ.  
 
Ing. Zimmermann – informoval o zasadnutí Komisie školstva a športu  pri VÚC dňa 24. 5. 
2010 v Banskej Štiavnici, boli naň pozvaní všetci riaditelia stredných škôl, rokovali o stave 
školstva, aké sú výhľady. Prešli objekty internátov a opustený objekt SOUL, zmapovali ich, 
ako sú využité.           
  
    
12. Záver  
 
Po prerokovaní všetkých bodov primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
mestského zastupiteľstva o 16.30 hod. ukončil.   
 
Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou. 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                        Mgr. Pavol Balžanka 
      prednostka MsÚ                                                                     primátor mesta  
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