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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 7. mája 2014 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Návrh VZN o alkohole, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na 

verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica  

4. Návrh VZN o plagátovacích plochách pre volebné kampane  

5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN  k VZN mesta č. 2/2013 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Banská Štiavnica  

6. Správa o stave mesta a činnosti samosprávy za rok 2013  

7. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

a) Prevod nehnuteľnosti na Ul. Učiteľská v Banskej Štiavnici – priamy odpredaj pozemku 

parcela CKN č. 5510/8 pod stavbou (Coop Jednota, s. d.) 

a) Schválenie poradia návrhov v II. kole obchodnej verejnej súťaži na predaj 

nehnuteľného majetku mesta – pozemok parcela C KN č. 1859 o výmere 942 m2, 

trvalý trávny porast 

b) Prevod nehnuteľnosti – vodných nádrží – Komorovské a Červená studňa v k. ú. 

Banská Štiavnica v prospech SVP, š. p., Banská Štiavnica – prípad hodný osobitného 

zreteľa   

c) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Horáka v Banskej Štiavnici – priamy odpredaj 

pozemkov parcela 1308, 1309/1 a 1309/2 (žiadateľ Lehocká, Špaková)  

d) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Údolná v Banskej Štiavnici – priamy odpredaj 

pozemkov parcela 4373/4 a 4373/5 (žiadateľ Ján Vician s manž.) 

e) Zámer na prevod pozemkov pod účelovou komunikáciou vo vlastníctve Ing. Jána 

Kovára s manž. formou zámeny za pozemok vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica 

v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. J. Horáka 

f) Návrh na zmenu uznesenia č. 20/2014  - Salamandra Resort, a. s. 

8. Rôzne 

9. Interpelácie a dopyty poslancov  

10. Záver  

 

 

Prítomní:  

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

poslanci MsZ:     Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo,  

                            Ing.  Miriam   Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Helena Chovanová,   

                            Peter Ivaška, Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Ján Mojička,  

                            JUDr. Gejza Volf, Ing. Marián Zimmermann  

 

ospravedlnení:   PaedDr. Milan Klauz, Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy,  

                           Ing. Slavomír Palovič     

                       

Na rokovaní bola  76 % -ná účasť  
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Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Jaroslav Dudík, MsL B. Štiavnica, s. r. o. 

RNDr. Pavel Bačík, Bytová správa s. r. o.  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

 

vedúci oddelení MsÚ:        Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV 

                                            Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP 

  JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. PaSM  

                                            Ing. Ján Hlinka, odd. PaSM 

                                            Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RRaMV 

                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva    

                                            Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. KŠaMK  

    

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    

 

Ďalší prítomní: 

VIO TV – I. Tököly, Mgr. I. Šediboková, Marek Tomčík   

Bc. Ľudmila Kirschnerová, 14 new. s. r. o., Regionálny dvojtýždenník Naše novinky  

Mgr. Tatiana Protopopová, kronikárka mesta  

Jozef Chlpáň, občan 

Eva Vodičková, občan  

Mgr. P. Klauz, Salamandra Resort, a. s.  

 

 
1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13:05 hod. otvorila a viedla 

primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Privítala poslancov MsZ, prizvaných hostí 

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 12 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnili a boli neprítomní poslanci: PaedDr. Milan 

Klauz, Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír Palovič. Neskôr prišiel 

poslanec Ing. Ján Mojička.      

V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 19 určila primátorka mesta 

spôsob hlasovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva s použitím automatizovaného 

systému hlasovania.  

Za overovateľov zápisnice určila poslancov Helenu Koťovú a Ľubomíra Baráka. Písaním 

zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Primátorka mesta prečítala navrhnutý program rokovania a navrhla do bodu rôzne zaradiť 

Správu k úprave verejných priestranstiev Ulica akademická a mierová.  

Ing. Čabák navrhol tento materiál teraz nezaradiť do programu rokovania, ale ho dopracovať, 

materiál nezodpovedá tomu, čo by tam malo byť, ide o Dodatok č. 5 v sume 67 239,51 €. Nie 

je proti tejto sume, ale musí byť jasné, čo je dôvodom na zvyšovanie ceny. Nie je uvedené, 

z čoho sa táto suma uhradí. Bolo by vhodné, keby bol materiál lepšie a komplexnejšie 

pripravený, aby sa mohli poslanci zodpovedne rozhodovať. Nebol prerokovaný ani 

v Mestskej rade. Iné návrhy na zmenu programu neboli.   

Primátorka mesta dala najskôr hlasovať o návrhu, ktorý podal Ing. Čabák, poslanec MsZ, a to 

nezaradiť do programu rokovania Správu k úprave verejných priestranstiev Ulica akademická 

a mierová.  
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Prítomných: 13, hlasovalo 13                                       za 8, proti 2, zdržali sa 3 

za: R. Antalová, Ľ. Barák, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, P. Ivaška, 

      H. Koťová, Ing. Mojička 

proti: JUDr. Lukačko, JUDr. Volf 

zdržali sa: RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Zimmermann  

Druhé hlasovanie bolo o pôvodnom návrhu programu rokovania.       

Tento návrh bol jednomyseľne schválený.   

       

Neoddeliteľnou prílohou zápisnice je menovité hlasovanie k prijatým uzneseniam. Materiály 

k jednotlivým bodom rokovania boli poslancom zaslané elektronicky.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 34/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

     s dátumom 7. máj 2014 bez zmien. 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila, spracovala a spravodajstvo k bodu podala  

Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ – plnenie uznesení je uvedené v predloženom materiáli, 

v prípade otázok na ne zodpovie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

 

Uznesenie č. 35/2014 

 

Mestské zastuptieľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,     

     konaného dňa 07. apríla 2014. 
 

3. Návrh VZN o alkohole, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta, 

spracovateľom je Mgr. V. Kratoš, náčelník MsPo. Spravodajstvo k bodu podal JUDr. D. 

Lukačko, zástupca primátorky mesta – pred dvomi rokmi sa muselo na podnet prokurátora 

zrušiť dovtedy platné VZN o zákaze požívania alkoholu na verejne prístupných miestach, boli 

tam pochybenia. Teraz je predložený nový návrh všeobecne záväzného nariadenia, sú v ňom 

vymedzené miesta, kde sa zakazuje požívanie alkoholu na verejnosti. Návrh bol v zákonom 

stanovenej lehote zverejnený a prerokovaný v komisiách zriadených MsZ. Vyhodnotenie 

pripomienok tvorí prílohu materiálu.  

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – poďakoval spracovateľovi za prípravu materiálu, takéto nariadenie je 

potrebné.         

Ing. Čabák – vecné pripomienky predložil na komisii aj na Mestskej rade, ešte navrhol 

v celom texte VZN slovo „požívať“ nahradiť slovom „konzumovať“. Pri tvorbe VZN sa  
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orientovať nie podľa toho, kde sa vyskytujú porušenia, ale Mesto by malo stanoviť 

podmienky, kde je výskyt a kde nie, podľa možného predpokladu. Ďalej sa spýtal, ako je to 

v prípade podávania a konzumácie alkoholu (napr. pivo podľa stupňa) na športových 

podujatiach v lokalitách vymedzených priestorovo VZN, ak sa podujatia vyskytujú v istých 

časových úsekoch? 

Mgr. Babiaková – k pripomienke požívanie, alebo konzumovanie alkoholu, zákon hovorí 

o požívaní alkoholu, vychádza sa z neho.  

Čo sa týka alkoholických nápojov, v zmysle § 1 predloženého návrhu, na účely tohto VZN sú 

liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového 

percenta alkoholu.  

Mgr. Kratoš – doplnil, že sa vychádzalo zo zákona, na každom nápoji sú uvedené % objemu 

alkoholu.  

Ing. Čabák – na pive je to napísané, ale aby bolo jasno aj pri takýchto podujatiach.  

Mgr. Kratoš – pri kontrole sa vychádza z toho , čo hovorí zákon.  

Ing. Čabák – jeho pripomienka je v prospech mestskej polície, ako zistí, či konzument požíva 

alkohol nižšieho percentuálneho podielu alkoholu (napr. pri tajchoch)? 

Mgr. Kratoš – môže sa dať vykonať dychová skúška privolanou štátnou políciou.  

Ing. Čabák – mestská polícia bude vystavená konfrontačným situáciám, ako skontroluje, či 

sa neprekročila povolená hranica? 

Ľ. Barák – ráta sa objem alkoholu v nápoji, je tam stanovená norma.  

JUDr. Lukačko – toto nie je podstata prijatia VZN, nariadenie je pripravené v súlade so 

zákonom NR SR č. 88/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov.             

Ing. Čabák – toto VZN je potrebné, jeho pripomienky smerovali k tomu, aby sa 

minimalizovali konfliktné situácie.   

Mgr. Kratoš – v rámci SR viaceré mestá pristúpili k prijatiu takéhoto nariadenia, všade je 

alkoholický nápoj takto definovaný, všade, kde je to platné, nešpecifikuje sa % alkoholu 

v pive, návrh sa pripravil, aby bola práca mestskej polície uľahčená. Priestupky sa riešia 

v zmysle zákona, ak sa dotyčný prizná. Ak povie, že nepil, policajt má právo v danej veci 

vykonať objasňovanie, či došlo, alebo nie k naplneniu skutkovej podstaty. Zmyslom VZN je 

riešiť priestupky a porušenia.  

Mgr. Babiaková – čo nie je vo VZN, nemôže sa riešiť, postupuje sa podľa platného zákona.  

R. Antalová – myslí si, že zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 

miestach by mal platiť celoplošne. Alkoholické nápoje by sa mali požívať v podnikoch na to 

určených, resp. pred nimi, aby sa nepožívali pred potravinami, autobusovými zastávkami, 

pred pomníkom padlých.  

JUDr. Lukačko – je to pomôcka, nedá sa to spraviť na 100 %, podľa zákona sa hovorí, že sa 

nemôže dať celoplošný zákaz, len na vymedzených miestach.  

Ing. Blaškovičová – faktickou pripomienkou na poslankyňu Antalovú uviedla, že na 

Štefultove takéto problémy nie sú, preto v nariadení toto územie nie je riešené.  

R. Antalová -  podala doplňujúci návrh, a to do prílohy, kde je slovné pomenovanie ulíc, 

tvoriacich hranicu graficky ohraničeného priestoru, kde platí zákaz požívania alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach, doplniť Ulicu obrancov mieru.         

Primátorka mesta prítomných poslancov vyzvala, aby podali doplňujúce, resp. pozmeňujúce 

návrhy k uzneseniu. Keďže tomu tak nebolo, dala najskôr hlasovať o návrhu uznesenia, 

v zmysle doplnenia podľa poslankyne Antalovej.  

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                     za 3, proti 2, zdržali sa 8 
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za: R. Antalová, H. Koťová, Ing. Mojička 

proti: I. Beňo, JUDr. Lukačko 

zdržali sa: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, P. 

Ivaška, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Tento doplňujúci návrh nebol schválený.  

Ďalšie hlasovanie bolo o pôvodnom návrhu uznesenia, v zmysle akceptovaných pripomienok. 

Tento návrh bol schválený a  Mestské zastupiteľstvo prijalo     

   
Uznesenie č. 36/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. U z n á š a    s a       

na Všeobecne záväznom  nariadení mesta Banská Štiavnica č. 2/2014 o požívaní  

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica 

s akceptovanými a schválenými pripomienkami:  

- z názvu VZN vypustiť slovo „predaj“ 

- v § 1 ods.2 vymeniť „jeho mestských častí“ za „jeho časti“ 

- § 2 uviesť: Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach   

- uviesť „katastrálne územie“ 

- v § 2 ods. 2 písm. a) na konci odstavca doplniť „vo vymedzenom, vyznačenom 

priestore“- je to priestor, na ktorý sa tento zákaz nevzťahuje. Na ostatnom priestore 

bude platiť zákaz     

- v § 2 odst. 2 písm. a) je potrebné vymedziť a vyznačiť priestor, kde bude povolené 

požívanie alkoholu pri bufete na Klingeri 

- prílohu č. 1 (mapku) nedokladať do materiálov 

- prílohu č. 2 uviesť ako prílohu č. 1 a doplniť do nej Ulicu pod Červenou studňou 

a Kutnohorskú ulicu, vypustiť Červená studňa 

- v § 2 ods. 1 písm. a) doplniť „denne“ v čase od 06:00 hod. do 04:00 hod. 

nasledujúceho dňa  

 

 

4. Návrh VZN o plagátovacích plochách pre volebné kampane  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. I. Ondrejmišková, prednostka 

MsÚ, spracovateľom je Ing. R. Marko, vedúci odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie. 

Spravodajstvo k bodu podala Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – uvedené nariadenie 

upravuje postup vylepovania volebných plagátov kandidujúcich subjektov, zúčastnených vo 

voľbách, na verejných priestranstvách počas volebnej kampane a využitie mediálneho 

priestoru v týždenníku Štiavnické noviny. Hlavnými zmenami oproti pôvodnému nariadeniu 

sú zmeny v taxatívnom vymenovaní priestorov, ktoré slúžia na výlep plagátov počas 

kampane. Ruší sa aj paragraf, dotýkajúci sa vysielania VIO TV. Mestský rozhlas sa pre 

volebnú kampaň využívať nebude. Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený, 

prerokovaný v komisiách. Vyhodnotenie pripomienok tvorí prílohu zápisnice.  

Diskusia:  

I. Beňo – spýtal sa, či už bol niekto postihnutý v zmysle § 5 a § 6, t. j. povinnosť 

kandidujúceho subjektu po skončení volebnej kampane odstrániť materiály na volebnú 

agitáciu. Podľa doterajších skúseností bolo všetko oblepené, plagáty sú tam aj dva roky, či už 

boli vyvodené sankcie voči stranám, alebo fyzickým osobám? 
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Ľ. Barák – § 2, bod 5, spýtal sa, či majitelia objektov môžu povoliť plagátovanie len z vnútra 

budovy? Nemôžu si dať na svoj plot, resp. fasádu plagát? Dá sa to nariaďovať niekomu, koho 

je to vlastníctvo? Kto to bude chodiť kontrolovať, to isté vchody v panelákoch, ako sa to 

zakáže, ak sa spoločenstvá dohodnú, či sa to môže zakázať? 

Ing. Blaškovičová – spýtala sa na možnosť umiestnenia skruže pred Coop Jednotou, nie je to 

majetok mesta, či sa viedli nejaké rokovania?  

Mgr. Babiaková – plocha môže byť prenajatá aj na základe zmluvy.  

RNDr. Bačík – spýtal sa, mesto aj Bytová správa má prenajaté plochy – bilbordy, nie je to 

uvedené v návrhu, či je to v rámci tohto VZN? 

Ing. Ondrejmišková – nie je to v návrhu, bilbordy sú riešené zvlášť, vyjadruje sa k nim 

Mesto v zmysle stavebného zákona.   

Mgr. Babiaková – väčšina bilbordov na území mesta je súkromných, sú väčšinou umiestnené 

na súkromných pozemkoch, ak si chce sem niekto dať plagát, musí sa dohodnúť s vlastníkom.  

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou na poslanca Beňu uviedol, že Štiavnické noviny dostali 

pokutu 10 tis. Sk v roku 2006 v predvolebnej kampani komunálnych volieb. Čistenie 

plagátovacích plôch je prakticky nevymožiteľné, asi nikto takúto sankciu neuložil.  

Mgr. Babiaková – plochy väčšinou čistí mesto, jediná pokuta bola uložená v roku 2006 

Štiavnickým novinám.     

Ing. Ondrejmišková – k vylepovaniu plagátov na vnútornú stranu objektov, toto nie je 

v zákone, môže sa to vypustiť, ale keď sú plagáty z vonkajšej strany, nedá sa zabrániť ich 

zničeniu. Môže sa to z návrhu vypustiť.  

Ing. Marko – súhlasí s uvedeným, majiteľ objektu sa nemôže obmedzovať.  

Mgr. Babiaková – ide o to, aby sa zabránilo lepeniu plagátov na rôznych miestach, zákon 

umožňuje prijať takéto VZN na reguláciu volebnej kampane, aby sa to vedelo odkontrolovať 

a očistiť.  

Keďže už neboli ďalšie pripomienky, vyzvala prítomných, aby predložili doplňujúce, resp. 

pozmeňujúce návrhy na zmenu uznesenia.  

Ľ. Barák – navrhol  v § 2, bode 5, z prvej vety vpustiť: „a to len z ich vnútornej strany“.  

Tento návrh bol jednomyseľne schválený.  

Prítomných 13, hlasovalo 13  za 13, proti 0, zdržali sa 0 

Ďalšie hlasovanie bolo o predloženom návrhu uznesenia, vrátane akceptovaných pripomienok 

a pozmeňujúceho návrhu poslanca Baráka. Tento návrh bol jednomyseľne schválený 

a mestské zastupiteľstvo prijalo     

          

Uznesenie č. 37/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. U z n á š a   s a    

     na Všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica č. 3/2014 o určení 

plagátovacích plôch a mediálneho priestoru v týždenníku Štiavnické noviny pre volebné 

kampane na území mesta Banská Štiavnica s akceptovanými a schválenými 

pripomienkami:  

- do § 1, bod 1 doplniť aj referendum 

- do § 1, bod 3 doplniť za „politických hnutí“ ich kandidátov  

- v § 2, bod 2 vypustiť „volieb“, nechať iba „volebnej kampane“ 

- v § 2, bod 1 vymeniť „vývesné miesta“ za plagátovacie plochy, do písm. b) doplniť  

Ulicu L. Svobodu a Ulicu učiteľskú, do písm. c) doplniť Ulicu obrancov mieru   
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- v § 1, bode 1 uviesť ...“ vylepovania volebných plagátov kandidujúcich politických 

strán, hnutí a ich koalícií a nezávislých kandidátov (ďalej uvádzať kandidujúci 

subjekt) zúčastnených vo voľbách,“...  v tomto zmysle opraviť text celého návrhu  

- v § 3 vypustiť bod 1, ostatné prečíslovať a uviesť v znení:  

1. Každý kandidujúci subjekt uplatní svoje nároky na poskytnutie reklamného priestoru 

u vydavateľa ŠN.   

2. Za dodržanie zásady rovnosti k prístupu každého kandidujúceho subjektu je 

zodpovedný vydavateľ ŠN.  

3. Mesto Banská Štiavnica si vyhradzuje právo neumožniť zverejniť taký volebný 

oznam, ktorý by nabádal k porušovaniu alebo priamo porušoval Ústavu SR a platné 

právne predpisy SR.   

- v § 2, bode 5, uviesť prvú vetu v znení: „Mimo určených plagátovacích plôch možno 

so súhlasom vlastníka (užívateľa) objektu umiestňovať plagáty vo výkladoch 

prevádzkarní obchodu a služieb, v oknách rodinných domov, presklených vchodoch, 

viditeľných z verejného priestranstva.“      

 

 

5. Návrh Dodatku č. 2 k VZN  mesta č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Banská Štiavnica  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. I. Ondrejmišková, prednostka 

MsÚ, spracovateľkami sú PaedDr. V. Ebert, školský úrad a Bc. D. Kubiňáková, odd. 

ekonomické, spravodajstvo k bodu podal JUDr. D. Lukačko, zástupca primátorky mesta – 

dôvodom na predloženie Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013 bola tá skutočnosť, že väčšina škôl 

v rámci celého Slovenska sa vzhľadom k ekonomickej situácii škôl znovu vracia k zavedeniu 

režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. 

Tiež zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole je upravené a navrhnuté najmä v dôsledku nedostatku finančných 

prostriedkov v ZUŠ. Návrh bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený, bol prerokovaný 

v komisiách. Vyhodnotenie pripomienok tvorí súčasť predloženého materiálu.  

Diskusia:   

H. Koťová – spýtala sa, či tento príspevok budú platiť stravníci navyše?    

Mgr. Babiaková – áno.     

Ľ. Barák – čl. 2, odstavec 2, kedy je možné oslobodiť alebo znížiť uhrádzanie príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov za štúdium v ZUŠ? Kto to odkontroluje? Ak niekto dlhuje mestu 

za smeti, byt, ešte sa bude prispievať aj deťom? V každom VZN sú úľavy. Vzniká pnutie, je 

na zamyslenie, že mesto odpúšťa tieto poplatky, prispieva deťom, povinnosti voči mestu 

a štátu nie sú žiadne. Ľudia, ktorí si plnia svoje povinnosti, sú na tom horšie.  

Mgr. Babiaková – hranice spravodlivosti sa ťažko hľadajú, v každom systéme sú aj takí, 

ktorí systém zneužívajú. Sú aj takí, ktorí sa tam ocitli nie svojou vinou.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo     
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Uznesenie č. 38/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U z n á š a   s a    

na Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na  

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica. 
 

6. Správa o stave mesta a činnosti samosprávy za rok 2013  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. I. Ondrejmišková, podklady 

poskytli zamestnanci MsÚ a oslovené subjekty. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta – správa hodnotí predchádzajúci rok, samosprávu mesta, jej 

jednotlivé oddelenia, organizácie, ktoré poskytli podklady. Hovorí o širokom spektre, čo sa 

udialo. Materiál je možné ešte doplniť, po prerokovaní bude správa zverejnená v Štiavnických 

novinách a na web stránke mesta.    

Diskusia:  

Ing. Čabák – uviedol, že správa je veľmi obsiahla, dal na zváženie určiť kritériá a rozsah 

príspevkov, spracovatelia by tam mali dať len podstatné veci. Správa musí mať vecný obsah, 

isté politické názory, ktoré sa objavujú, by tam nemali byť, keď sa nevzťahujú na politickú 

oblasť. Iná oblasť, ktorá je apolitická, tam by sa subjektívne názory niektorých spracovateľov 

nemali odrážať. Mala by byť redakčná skupina, ktorá by sa podieľala na koncipovaní tejto 

správy, tak aby bola rozsahom menšia ale výpovednou hodnotou väčšia.  

Mgr. Babiaková – boli požiadavky dať do správy rôzne údaje, tieto narástli, veci sa dajú aj 

zhutniť. Treba si povedať osnovu, ako by mala správa vyzerať. Keď sa ľudia oslovia, chcú sa 

prezentovať.  

Ing. Čabák – úprava sa mohla uskutočňovať aj skôr, niekoľko rokov sa opakujú tie isté témy 

a veci, treba ich stesnať.  

Mgr. Babiaková – treba si povedať osnovu, je to súhrn informácií.  

Ľ. Barák – materiál sa mu páči, dá sa čítať, spýtal sa, poslanci nedávali povolenie na inú 

prácu pre hlavného kontrolóra, tento je uvedený aj ako prednosta okresného úradu. Zákon 

hovorí, v prípade inej práce musí si požiadať poslancov.  

Ing. Čabák – v tomto prípade ide o pravdivú informáciu, bol prednostom OU, bol HK.  

H. Koťová – požiadala  o doplnenie časti školstvo, školy a zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ, Praktickú školu uviesť samostatne, kto je jej riaditeľom, koľko má žiakov.  

Keďže neboli iné pripomienky a návrhy, primátorka mesta dala o predloženom návrhu 

uznesenia hlasovať.           

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 39/2014 

 

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 2013.  

 
7. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

 

Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich Ing. I. Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ, spracovateľmi správ sú JUDr. E. Jaďuďová, R. Baráková a JUDr. J. Kollárová, 

oddelenie právne a správy majetku. Spravodajstvo k celému bloku podal poslanec Ing. J. Čabák.      
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a) Prevod nehnuteľnosti na Ulici učiteľská v Banskej Štiavnici – priamy odpredaj   

    pozemku parcela CKN č. 5510/8 pod stavbou (Coop Jednota, s. d.) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 40/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

v súlade s § 9a, odst.(8), písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien 

a predpisov prevod pozemku parcela C KN č.  5510/8  o výmere 25 m
2
, zastavaná plocha, 

v prospech COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo , so sídlom na Ulici bystrická 44, 966 81 

Žarnovica,  za cenu stanovenú dohodou vo výške 680 €, t. j. 27 €/m
2
.  

Na pozemku parcela C KN č. 5510/8  je vybudované schodisko a rampa pre bezbariérový 

vstup do objektu  č. súp. 1486 – obchod - objekt občianskej vybavenosti , vedený na LV č. 

1114 vo vlastníctve nadobúdateľa. Pozemok parcela C KN č. 5510/8  svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok  so  stavbou. 

 

Minimálna hodnota pozemku parcela C KN č. 5510/8 o výmere 25 m2, zastavaná plocha,  

vedeného Katastrálnym odborom  Okresného úradu Banská  Štiavnica  na LV č. 1,   pre 

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

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom 23/2014  zo dňa 15.3.2014  vo výške 680  

€, t.j. 27 €/m
2
, vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – znalcom zapísaným v zozname 

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  a odvetvie odhad hodnoty 

nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie.  

 

Kúpna cena vo výške 680 € bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy.   Kupujúci  

spolu s kúpnou cenou uhradia aj správny poplatok na podanie návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do KN vo výške 66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku 

vo výške 50 €, spolu vo výške 796 €.  

 

Hlasovanie: Prítomných 13, hlasovalo 13                                    za 13, proti 0, zdržali sa 0 
 

     b) Schválenie poradia návrhov v II. kole obchodnej verejnej súťaži na predaj   

         nehnuteľného majetku mesta – pozemok parcela C KN č. 1859 o výmere 942 m2,   

         trvalý trávny porast 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 41/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

1. že do II. opakovaného kola OVS bol doručený 1 návrh na uzavretie zmluvy na 

predaj majetku mesta,  

2. že predložená ponuka spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže   
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B. S c h v a ľ u j e     

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

pozemok parcela C KN č. 1859 o výmere 942 m2, trvalý trávny porast, ktorý je 

umiestnený v intraviláne obce na Ulici A.T. Sytnianskeho.  

Nehnuteľnosť je vedená Okresným úradom  Banská Štiavnica, katastrálny odbor, na 

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

v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto Banská Štiavnica, v súlade 

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 3. marca 2014, schválených 

Uznesením MsZ č. 22/2014 zo dňa 27. 2. 2014:  

1. Michaela Tokárová, trvale bytom na Ulici J. G. Tajovského č. 193/6 v Banskej 

Štiavnici a Michal Szegéň, trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ulici L. Svobodu č. 

1532/27. 

       2. prevod nehnuteľného majetku mesta:  

           pozemok parcela C KN č. 1859 o výmere 942 m2, trvalý trávny porast, ktorý je   

           umiestnený v intraviláne obce na Ulici A.T. Sytnianskeho, vedený Katastrálnym   

           odborom Okresného úradu Banská Štiavnica, na LV č. 1,  pre okres Banská Štiavnica,   

            obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníka podľa B1 v celosti   

            – Mesto Banská Štiavnica, podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu 12.405 €  na základe   

            výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami II. Opakovanej   

            obchodnej verejnej súťaže zo dňa 5. marca 2014 pre kupujúcich do   spoluvlastníctva:   

            Michaely Tokárovej, trvale bytom na Ulici J. G. Tajovského č. 193/6 v Banskej   

            Štiavnici v podiele  a Michala Szegéňa, trvale bytom v Banskej Štiavnici,   

            Ulica L. Svobodu č. 1532/27 v podiele ½.  

            Kupujúci s kúpnou cenou uhradia aj cenu znaleckého posudku vo výške 50,- €   

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

 

C. P o v e r u j e   Mestský úrad,  

       aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia 

              k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia.  

 

Hlasovanie: Prítomných 12, hlasovalo 12                                    za 12, proti 0, zdržali sa 0 
 

c) Prevod nehnuteľnosti – vodných nádrží – Komorovské a Červená studňa v k. ú.   

    Banská Štiavnica v prospech SVP, š. p., Banská Štiavnica – prípad hodný   

    osobitného zreteľa   
 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 42/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo  

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 26/2014 zo dňa 27. februára  2014, ktorým  bol schválený zámer na prevod 

nehnuteľnosti, a to pozemkov:  

- parcela C KN č. 7212 o výmere 4916 m², vodné plochy a parcela C KN č. 7213 o výmere   1260 m2,   

  vodné plochy  (vodná nádrž „Červená studňa“),  

- parcela C KN č. 7011 o výmere 7226 m2, vodná plocha a pozemok parcela C KN č.  7003/3   

  o výmere 7650  m
2
, trvalý trávny porast, vytvorené GOP č. 34544011-36/2013 (vodná nádrž    

  „Komorovské“).  
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Nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 1 

a 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, 

V súlade s cit. uznesením je zámer na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, odst.8, písm. 

e),  Zákona SNR č. 138/1991, o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  pod  č. 3/2014 zverejnený 

obvyklým spôsobom v termíne od  3. marca 2014.   

 

B. S c h v a ľ u j e      

Prevod  nehnuteľnosti,  a to pozemkov parcela  C KN č. 7212 o výmere  4916 m², vodné plochy 

a parcela C KN č. 7213 o výmere  1260 m2, vodné plochy (vodná nádrž „Červená studňa“) vo výške 3 

050 €  (Minimálna hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 105/2013 vo výške 

35 900 €, t.j. 5,81 €/m2)  a pozemkov parcela C KN č. 7011 o výmere 7226 m2, vodná plocha  

a parcela C KN č. 7003/3  o výmere 7650 m
2
, trvalý trávny porast, vytvorené GOP č. 34544011-

36/2013 (vodná nádrž „Komorovské“) vo výške 1 450 € (Minimálna hodnota pozemkov bola 

stanovená Znaleckým posudkom č. 81/2013 vo výške 1 420 €, t. j. 0,1653 €/m2) , do vlastníctva  

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica, so sídlom v Banskej Štiavnici, 

Radničné nám. č. 8 ( zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka 

číslo : 713/S) a to podľa § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu určenú  dohodou spolu vo výške  4 

500 €. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  4500 €,  uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností, a to 

náklady za vypracovanie GOP č. 34544011-36/2013 vo výške 680 €, náklady za vypracovanie 

znaleckých posudkov vo výške 100 € správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 

66 € (spolu 5346 €). 

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

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

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom pozemkov parcela C KN č. 7212 o výmere 4916 m², vodné 

plochy a parcela C KN č. 7213 o výmere 1260 m2, vodné plochy  (vodná nádrž „Červená studňa“) 

a pozemkov  parcela C KN č. 7011 o výmere 7226 m2, vodná plocha a  parcela C KN č. 7003/3 

o výmere 7650 m
2
, trvalý trávny porast, vytvorené GOP č. 34544011-36/2013 ( vodná nádrž 

„Komorovské“). Údržba týchto vodných nádrží (diel) je odborne, ale aj finančne náročná. Slovenský 

vodohospodársky podnik, š. p. má vo svojom majetku a správe  aj ostatné vodné nádrže (diela) a pre 

splnenie tohto cieľa lepšie podmienky ako mesto, čo sa týka odborného ako aj finančného 

zabezpečenia. Ide o historicky dôležité vodné diela, ktoré je potrebné udržiavať a zachovávať budúcim 

generáciám. 

 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia a nakladania 

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

Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: Prítomných 12, hlasovalo 12                                    za 12, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

d) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ulici J. Horáka v Banskej Štiavnici – priamy 

odpredaj pozemkov parcela 1308, 1309/1 a 1309/2 (žiadateľ Lehocká, Špaková)  

 

Diskusia:  

Ing. Čabák – spýtal sa, či bola kupujúca a predávajúca informovaná o podmienkach, a to 

úhrade nájomného za užívanie predmetných pozemkov spätne tri roky?  

JUDr. Jaďuďová – obidve, kupujúca i predávajúca, boli oboznámené a akceptovali 

podmienky z mestskej rady o uhradení nájmu 3 roky dozadu.  
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Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 43/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

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

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

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

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

Banská Štiavnica  

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

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, odst. 8, 

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

hodný osobitného zreteľa  v prospech vlastníčky  nehnuteľnosti vedených na LV č. 2856  

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

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

predpisu Znaleckým posudkom 25/2014  zo dňa 19.3.2014,  vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – 

znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  a odvetvie 

odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie.  
 

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

výške 816,62 € ( 272,20 €/rok) a náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to náklady za vypracovanie 

znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 

6382,62 €.  

 

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

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

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

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

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

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

cez pozemok parcela C KN č. 1309/1.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

výške 50 €, spolu 6382,62 €. 

 

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, schválených Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 

14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  
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B. P o v e r u j e    

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

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

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

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

Štiavnici,   spôsobom  uvedeným v §9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

obvyklým spôsobom najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  pričom tento zámer  

musí byť zverejnený počas celej tejto doby t.j. odo dňa zverejnenia až po schválenie prevodu v MsZ.   

  
Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predložiť na rokovanie MsZ.  

  

Hlasovanie: Prítomných 12, hlasovalo 12                                    za 12, proti 0, zdržali sa 0 
 

 

     e) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Údolná v Banskej Štiavnici – priamy   

         odpredaj pozemkov parcela 4373/4 a 4373/5 (žiadateľ Ján Vician s manž.) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 44/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

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

- pozemok parcela C KN č. 4373/4  o výmere 103 m2, trvalý trávny porast a  pozemok parcela C KN 

č. 4373/5 o výmere 5 m2, trvalý trávny porast.  

Nehnuteľnosti sú vedené   Katastrálnym odborom  Okresného úradu  Banská Štiavnica  na LV č. 1, pre 

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

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, odst. 8, 

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

hodný osobitného zreteľa  do vlastníctve Jána Viciana s manž., obaja trvale bytom v Banskej Štiavnici, 

Ulici údolná č. 896/5, za cenu určenú  dohodou spolu vo výške   1080 € (10 €/ m
2 

) , čo je cena 

vyššia, ako minimálna hodnota  pozemkov  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom 16/2014  zo dňa 4.3.2014  vo výške 1060 €, t.j. 9,86 €/m
2
, vypracovaným Ing. Igorom 

Mičkom – znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  

a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie.  
 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1080 € uhradia aj nájomné za užívanie pozemkov v rokoch 2010-2013 vo výške 

159,73 € ( 53,24 €/rok), ako aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to náklady za vypracovanie 

znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 1355,73 €.  

 

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

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

Pozemky sa nachádzajú na Ulici údolná  v Banskej Štiavnici.  Na pozemkoch nie sú umiestnené 

žiadne inžinierske siete. Pozemky parcela C KN č. 4373/4 a 4373/5 boli vytvorené GOP č. 34544011-

54/2013 a to odčlenením z pozemku parcela C KN č. 4373/2. Žiadatelia z dôvodu nutnosti 

zabezpečenia sprístupnenia nehnuteľností vo svojom vlastníctve  pozemky vo vlastníctve mesta 

upravili, spevnili a zabezpečili tak priame napojenie  nehnuteľností vo svojom vlastníctve na miestnu 

komunikáciu.    
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Nakoľko záujmové  pozemky zabezpečujú jediný prístup,  tvoria  priľahlé plochy, čím bezprostredne 

súvisia s riadnym využívaním nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov, odporúčame prevod uskutočniť 

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

všetkých poslancov, za cenu stanovenú vo výške  1080 €, t.j. 10 €/m2.  Žiadatelia  zároveň s kúpnou 

cenou uhradia aj nájomné za užívanie pozemkov v rokoch 2010-2013 vo výške 159,73 €  a náklady 

spojené s prevodom nehnuteľností a to správny poplatok za návrh na vklad do KN vo výške 66 € 

a náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 €, spolu 1355,73 €. 

 

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č.  138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia a nakladania 

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

Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

B. P o v e r u j e    

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

predpisov, zverejniť zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela C KN č. 4373/4  o výmere 103 

m2, trvalý trávny porast a  pozemok parcela C KN č. 4373/5 o výmere 5 m2, trvalý trávny porast na  

Ul. Údolná  v Banskej Štiavnici,   spôsobom  uvedeným v §9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, obvyklým spôsobom najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  

pričom tento zámer  musí byť zverejnený počas celej tejto doby t.j. odo dňa zverejnenia až po 

schválenie prevodu v MsZ.   

  
Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predložiť na rokovanie MsZ.  

 

Hlasovanie: Prítomných 12, hlasovalo 12                                    za 12, proti 0, zdržali sa 0 
 

 

     f) Zámer na prevod pozemkov pod účelovou komunikáciou vo vlastníctve Ing. Jána    

         Kovára s manž. formou zámeny za pozemok vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica   

         v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. J. Horáka 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 45/2014 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e   
1. zámer   na prevod majetku   

- pozemok parcela  C KN 1893/11 o výmere 67 m
2
, trvalý trávny porast,  vytvorený GOP č. 

40043070-12/2013 zo dňa 18.10.2013 odčlenením z pozemku parcela E KN č. 5427/1 vo 

vlastníctve mesta Banská Štiavnica, vedený Katastrálnym odborom Okresného úradu v Banskej  

Štiavnici na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica 

 
2.  spôsob prevodu majetku  uvedeného v bode A1/ tohto uznesenia  
podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  vo verejnom záujme, s poukazom na ustanovenia zákonom NR SR č. 

66/2009 Z. z., o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 

ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

formou zámeny  
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za pozemok parcela  C KN č. 1893/10  o výmere  21 m2, trvalý trávny porast, vytvorený GOP č. 

40043070-12/2013 zo dňa 18.10.2013 odčlenením z pozemku parcela C KN č. 1893/7,  vo 

vlastníctve Ing. Jána Kovára s manž., vedený Katastrálnym odborom Okresného úradu v Banskej  

Štiavnici na LV č. 2764, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.  

 

3.  dôvody  prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení: 

Ing. Ján Kovár s manž.  podali  žiadosť na vysporiadanie zabratého pozemku parcela C KN č. 1893/10 

v jeho vlastníctve, na ktorom je vybudovaná miestna komunikácia Ulici J. Horáka. Na vysporiadanie 

týchto vzťahov navrhol namiesto finančného plnenia zámenu pozemkov. K navrhovanému spôsobu 

usporiadania bol ako podklad vypracovaný GOP č. 40043070-12/2013, ktorým boli záujmové 
časti pozemkov vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve manž. Kovárovcov zidentifikované. Pozemok vo 

vlastníctva mesta, parcela C KN 1893/11, manželia  užívajú v dobrej viere a žiadajú jeho prevod do 

svojho vlastníctva.  Keďže ide o hodnotovo nie rovnakú zámenu nehnuteľností, rozdiel v kúpnych 

cenách vyrovnajú manž. Kovárovci  úhradou na účet mesta. 

Na základe uvedených dôvodov Mesto Banská Štiavnica aj s poukazom na  zákon NR SR č. 66/2009 

Z. z., o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli 

z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov s touto 

zámenou súhlasí. 

Hodnota pozemku parcela  C KN 1893/11 o výmere 67 m
2
, trvalý trávny porast vo vlastníctve mesta 

Banská Štiavnica, vedený Katastrálnym odborom Okresného úradu  Banská Štiavnica na LV č. 3076, 

pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, bola stanovená  

Znaleckým posudkom č. 15/2014 zo dňa 3.3.2014, vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom, 

zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  a odvetvie odhad 

hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie, vo výške 792,61 €. 

 

Hodnota  pozemku parcela  C KN č. 1893/10 o výmere 21 m2, trvalý trávny porast, vo vlastníctve Ing. 

Jána Kovára s manž., vedený v KN Katastrálneho odboru Okresného úradu Banská Štiavnica na LV č. 

2764, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, bola stanovená 

Znaleckým posudkom č. 15/2014 zo dňa 3. 3. 2014, vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom, 

zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  a odvetvie odhad 

hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie, vo výške 248,43 €.  

 

Usporiadanie : 

Usporiadanie sa uskutoční zámennou zmluvou tak, že do vlastníctva mesta sa prevedie pozemok 

parcela C KN č. 1893/10 o výmere 21 m
2
, trvalý trávny porast, vedený na vlastníka Ing. Jána Kovára s 

manž. 

Do vlastníctva Ing. Jána Kovára s manž. sa prevedie pozemok parcela C KN č. 1893/11 o výmere 67 

m
2
, trvalý trávny porast, vedený na vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných nehnuteľností je Ing. Ján Kovár s manž.  povinný pred podpisom 

zámennej zmluvy uhradiť na účet mesta finančný rozdiel vo výške 544,18 €.   
 

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 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 všetkých poslancov.  
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B. P o v e r u j e    
Mestský úrad  zverejnením zámeru previesť svoj majetok formou zámeny,  spôsobom  uvedeným v 

§9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním 

prevodu v MsZ.  

 

Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predložiť na rokovanie MsR a MsZ 

a zabezpečiť zverejnenie zámeru počas celej tejto doby, t. j. odo dňa zverejnenia až po schválenie 

v MsZ.   

 

Hlasovanie: Prítomných 12, hlasovalo 12                                    za 12, proti 0, zdržali sa 0 
 

g) Návrh na zmenu uznesenia č. 20/2014  - Salamandra Resort, a. s. 

 

Diskusia:  

Ing. Čabák – na Mestskej rade sa viedla diskusia, dôvodom bolo to, že nájomné za rok 2012, 

ktoré bolo 21 066,06 €, využívaná bola len výmera151 562 m2, sezóna 2012/2013 bola dobrá. 

Teraz žiadateľ argumentuje tým, že sezóna 2013/2014 nebola priaznivá, nájom sa platí rok 

dozadu, čiže rok 2012 mal byť uhradený v roku 2013. V predchádzajúcom MsZ  a rokovaní 

neboli námietky k zníženiu predmetu nájomnej zmluvy, teda aj znížiť primerane tomu nájom. 

Vzhľadom k tomu, že bol párny počet členov Mestskej rady, uznesenie nebolo prijaté.  

Členovia Mestskej rady s úpravou výmery súhlasili, ale doplatiť nájom za rok 2012.  

JUDr. Lukačko – vzniká tam aj účtovný problém, rok 2013 je ukončený.  

Ľ. Barák – žiadosť je podaná tak, že rok 2012 bol celý vyfakturovaný, mal byť zaplatený 

v roku 2013. Teraz žiadajú spätne znížiť nájom za rok 2012. Výmera za rok 2012 je 151 562 

m2, žiadajú uhradiť len sumu 5153,15 €. Treba sa baviť o roku 2013. Koľko by sa malo 

úpravou výmery hradiť za rok 2013 a 2014. Zaujímal sa, kde sa „vrátia“ pozemky, o ktoré už 

nemajú záujem, či do mestských pozemkov, alebo pozemkov Mestských lesov? Spýtal sa, či 

firma, ktorá pozemky užívala do roku 2011, platila za svoju výmeru?  

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka uviedol, že pozemky boli 

rozčlenené podľa druhu a rokov užívania. Sumy sa menili a narastali. Toto je príležitosť, aby 

sa staré roky vyriešili. Uzatvoriť rok 2012, rok 2014 by sa fakturoval po novom, zaplatili by 

len to, čo skutočne užívajú.  

Mgr. Babiaková – nájom platia rok dozadu, rok 2013 bude fakturovaný v roku 2014. 

Pozemky, ktoré neužívajú, budú v správe Mestských lesov, sú majetkom mesta. Žiadosť 

Paradajz je od roku 2012, odstúpili od užívania. Za časť dlžnej sumy požiadali o zámenu, 

komunikácia na Ulici akademickej sa rekonštruovala, bol urobený geometrický plán s tým, že 

sa urobila zámena pozemkov a  rozdiel sa doplatí.  

Ing. Zimmermann – je tam prístupová cesta mestských lesov, bol tam problém, nevie sa, ako 

je to vyriešené, cesta sa používala na približovanie dreva. Nevie, ako sa môže faktúra, ktorá 

má svoju splatnosť v roku 2013, teraz meniť.  

Mgr. P. Klauz, Salamandra Resort, a. s. – v roku 2011 žiadali úpravu predmetu nájmu, 

zaviazali ich, aby nájom vyplatili v pôvodnej výške. Vec by chceli dať na správnu mieru. 

Chcú platiť len za pozemky, ktoré reálne využívajú. Požiadal poslancov, či by vedeli prijať 

uznesenie a vyhovieť ich požiadavke a vyriešiť problém a záväzok voči mestu.  

Ing. Čabák – chce sa zreálniť zmluvný stav, je vôľa. Osobne si myslí, že neuhradená suma za 

rok 2012, ktorá mala byť uhradená v roku 2013, by bolo krkolomným krokom tohto MsZ, 

keby v roku 2014 sa zrušilo uznesenie a prijalo uznesenie, aby sa prepracovala faktúra, ktorá 

bola splatná v roku 2013. V roku 2014 sa vraciame do roku 2012. Je snaha to zreálniť.  

 



- 84 - 

 

Keďže neboli iné návrhy na doplnenie, resp. zmenu uznesenia, primátorka mesta dala 

hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Toto nebolo schválené.    

       

Prítomných 12, hlasovalo 11                                                          za 3, proti 3, zdržali sa 5 

za: I. Beňo, H. Koťová, Ing. Zimmermann  

proti: RNDr. Bačík, Ing. Čabák, P. Ivaška 

zdržali sa: Ľ. Barák, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička 

nehlasovala: R. Antalová 

 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

 

8. Rôzne 

 

Mgr. Babiaková, primátorka mesta informovala:  

– Mesto dostalo finančné prostriedky z ministerstva školstva, vedy a výskumu SR 54 077 € 

ako nenormatívne účelové výdavky pre ZŠ J. Horáka, na pokračovanie zateplenia fasády 

a obvodového plášťa na prístavbe,  

– o služobnej ceste do Českého Krumlova, kde sa zúčastnila valného zhromaždenia miest 

OMSD, správu predloží do najbližšieho MsZ.  

 

 

9. Interpelácie a dopyty 

 

Občania:  

J. Chlpáň – dlhodobo rieši susedský spor, týkajúci sa užívania jeho pozemku v záhradkárskej 

osade na Štefultove, o pomoc požiadal aj samosprávu mesta, zatiaľ nič nevyriešili. 

Mgr. Babiaková – táto vec musí byť riešená v občiansko-právnom konaní, nepatrí to do 

kompetencie Mesta Banská Štiavnica.  

Ing. Mojička – vysvetlil, že v roku 1994 sa robil nový geometrický plán v záhradkárskej 

osade na Štefultove, je o tom doklad na katastrálnom úrade, môže byť posunutá hranica 

pozemku, ak chce pán Chlpáň hájiť svoju pravdu, musí ju riešiť v občiansko-právnom konaní. 

Mgr. Kratoš – na predmetnom mieste bola aj mestská polícia, zdokumentovala stav v rámci 

svojich kompetencií. Mestská polícia nie je orgán, ktorý môže o veci rozhodovať a riešiť ju. 

Môže o tom rozhodnúť súd.  

 

E. Vodičková – vystúpila s príspevkom, že jej záleží na ozdravení životného prostredia 

v meste, investovala do úprava a zlepšenia životného prostredia v okolí svojho paneláku na 

Drieňovej nemalú sumu. Slušne oslovuje aj nezodpovedných psíčkarov, ktorí po svojich 

psoch nezbierajú výkaly. Nie vždy sa u svojho okolia stretne s pochopením, skôr naopak. 

Ľudia ju osočujú.     

 

 

Poslanci MsZ:  

 

Ľ. Barák – vrátil sa k interpeláciám z minulého MsZ a odpovediam k nim, Salamandra resort, 

v roku 2011 bolo prijaté uznesenie, v správe malo byť uvedené, že spoločnosť nevyplatila 

dlžné čiastky a tým nesplnila podmienky.  
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Mgr. Babiaková – podmienky neboli splnené, preto to nepodpísala, viazalo ju uznesenie 

Mestskej rady, preto materiál vrátila znovu na rokovanie MsR a MsZ. Zmenšoval sa rozsah 

nájmu (výmera pozemkov), mali zaplatiť nájom za rok 2012 a vyhovie sa im v roku 2013.  

Ľ. Barák – parcela Paradajz, s. r. o., výmera 30 tis. m2, či sú to rôzne firmy, pozemok sa 

odčleňoval, či je ten účel potrebný, resp. ponúknuť parcelu na prenájom ďalej. 

Mgr. Babiaková – je tam blokácia pozemkov, treba to preveriť.  

 Ľ. Barák - požiadal o prehľadnú tabuľku, aký nájom je od roku 2008 a kedy bol zaplatený, 

aby vedeli, čo sa komu odpúšťa, aj čo sa týka daní, 

- zmluva HGM, či platia, pýtal sa, koľko platili za veľký bilbord, treba platiť, rozpadá sa múr 

pri kultúrnom centre, je to majetok mesta, má to spojitosti, treba sa spolupodieľať, odpoveď je 

divná,  sú tri platné nájomné zmluvy, bannerov je viac (beta car, rabaka), či je ich povinnosť 

oznámiť to MsÚ? 

- ihriská, do 1. 6., či bude taká suma?  

Mgr. Babiaková – k bannerom, veľa z nich je na súkromných pozemkoch, na ihriská sa 

objednali nové prvky, určená suma rozpočtom je 13 tis. €, ďalšie peniaze v takej istej výške 

vybavila sponzorsky.  

Ľ. Barák – poďakoval za úpravu plochy na Ulici L. Svobodu, na Drieňovej nové lampy 

verejného osvetlenia či sa dajú otočiť, aby svietili obidve na cestu,  

-  nové byty boli odovzdané, je tam herňa v sociálnom prostredí, nepáči sa mu, čo sa spravilo 

s internátom za 5 rokov, nie je kontrola nad tým, čo sa tam robí.   

Mgr. Babiaková – mesto herňu nepovolilo, nebytový priestor nie je vlastníctvom mesta, bola 

tam mestská polícia na kontrole, prišiel podnet do čiernej skrinky.  

Ing. Ondrejmišková – oznámila, že 19. 5. 2014 sa o 16:00 hodine uskutoční v zasadačke 

MsÚ pracovné stretnutie k príprave VZN o podnikateľskej činnosti, zhromažďujú sa podnety 

od občanov, ktorým vadí rušenie a dlhé otváracie hodiny a od podnikateľov, ktorí chcú 

rozvíjať svoje aktivity.         

Mgr. Kratoš – herňa a pohostinstvo na Budovateľskej ulici, je tam barový pult, robili tam 

kontrolu na podávanie alkoholu, nebolo zistené porušenie, dostávajú podnety od občanov, 

problém je s verejným poriadkom na Budovateľskej ulici č. 15, tiež tam priebežne robia 

kontroly.  

 

R. Antalová – na Budovateľskej ulici č. 15 sú byty pre neprispôsobivých občanov, títo sa 

presúvajú, rušia nočný pokoj, poprosila o zvýšenú kontrolu, tiež o doriešenie zelene okolo 

nových bytoviek na Povrazníku a celkové skultúrnenie prostredia, osadenie lavičiek, 

preliezok pre deti,   

Mgr. Babiaková – pozemky sa musia majetko-právne usporiadať, potom sa to dorieši.  

R. Antalová – na Ulici V. Václavekovej (na rázcestí s Ulicou Mikovíniho) bola dopravná 

značka slepá ulica, už tam nie je, autá zachádzajú, poprosila ju tam dať naspäť,  

- vyspraviť Ulicu družicovú, sú tam jamy,  

- navrhla vyradené prvky z detských ihrísk prispôsobiť užívaniu na Budovateľskej ulici  

Mgr. Babiaková – toto nie je možné, tieto prvky už nevyhovujú normám. 

R. Antalová 

- na Drieňovej, Ulica L. Svobodu, sú staré prašiaky na koberce, treba ich odstrániť (pri Tescu) 

Mgr. Babiaková – k tomu je potrebný súhlas ľudí, ktorí tam bývajú 

R. Antalová  

- na Drieňovej treba vyznačiť čiary na parkovanie  

- požiadala o zvýšenú kontrolu MsPo za 120 bytovkou na Križovatke, sú tam neprispôsobiví 

občania,  
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- poďakovala za prácu, ktorú vykonáva pán Kartík, dobre zorganizoval prácu na Ulici A. 

Péchu, 

- zaujímala sa, či sa stretáva redakčná rada ŠN, dala podnet na základe posledného čísla 

novín, kde boli fotky z vyhodnotenia a oceňovania osobností v kultúre a športe, ocenený bol 

pán Madara, bolo by vhodné zverejniť k článku jeho fotku, do budúcna poprosila o vhodnejší 

výber fotografií k textu,  

- kedy sa začne s opravami ciest? 

Mgr. Babiaková – opravy ciest sa robia postupne, vysprávky sa robia aj brúseným asfaltom 

z Mierovej ulice, pripravuje sa úprava rozpočtu a v rámci toho by sa dopracoval materiál, 

týkajúci sa opráv ciest, vrátane časového harmonogramu.  

 

Ing. Čabák – k interpeláciám, treba odpovedať vecne, informácie, ktoré tu odznejú, sú 

väčšinou také, že doteraz si to nikto nevšimol a preto odznejú priamo na MsZ.  

Kontajner na odpad na Kammerhofskej ulici č. 9 vo dvore, je využívaný tými, ktorí si za 

odpad neplatia, niektorí obyvatelia nie sú tu prihlásení na trvalý pobyt, sú to vlastníci 

súkromných objektov a nemajú zberné nádoby, treba sa zaoberať usporiadaním pozemkov 

medzi Kammerhofskou 9 a objektom rodiny Šakových, pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve 

mesta, 

- zaujímal sa, kto oficiálne zastupoval mesto v Moravskej Třebovej? 

- k oslavám ukončenia 2. sv. vojny požiadal do budúcna, aby sa konali v deň štátneho sviatku, 

resp. predtým večer, aby sa ich mohli zúčastniť aj pracujúci občania, 

- služobné telefóny zamestnancov MsÚ by mali byť zverejnené a prístupné občanom,  

- treba dať nájomníkom bytového domu na Námestí sv. Trojice č. 7 oficiálne informácie, 

týkajúce sa užívania týchto bytov, uskutočniť s nimi spoločné rokovanie, požiadal  

JUDr. Jaďuďovú aj o odpoveď nájomníkovi do Anglicka,  

- ako je to s dlažobnými kockami, kto posudzuje, či sú poškodené mechanicky, alebo sú 

nekvalitné a kde končia dlažobné kocky, ktoré sú z ciest odstraňované? 

- parkovanie – napíše zodpovedným osobám, treba sa pohybovať v meste, autá sú všade, 

parkoviská: pod novým zámkom, pod býv. baníckou školou a pri botanike sú  prázdne  

- občania pozitívne hodnotia opravu zošroubovaného domu a negatívne, že tam stoja autá a 

technika, spomaľuje sa doprava, je nutné, aby autá na druhej strane nestáli, treba to vyriešiť. 

Mgr. Babiaková – k užívaniu domu na Námestí sv. Trojice č. 7, na 19. 5. 2014 je vytýčené 

pojednávanie, vec sa bude riešiť, budúci vlastníci budú písomne zvolaný na stretnutie.  

H. Koťová – spýtala sa, kedy sa bude robiť vysprávka chodníkov na Drieňovej? 

Ing. Hlinka – do konca mája 2014  

H. Koťová   
- pri synagóge, resp. pri reštaurácii Erb je veľký hrboľ na ceste, treba to pozrieť,  

- vyslovila pochvalu šéfredaktorovi ŠN Mgr. Michalovi Krížovi, aj keď ho pozvú neskoro  

na akcie, vždy je ochotný prísť a napísať článok do ŠN.  

 

Mgr. Chovanová – žiadala doriešiť dopravné značenie v časti výjazdu od plavárne na  

Mládežnícku ulicu, cesta je neprehľadná (napr. osadiť tam zrkadlo) 

 

RNDr. Bačík – k oslavám ukončenia 2. sv. vojny, je to podnet, budú sa nad tým zamýšľať,  

- kontajner na Kammerhofskej ulici č. 9, bola dohoda s pohrebníctvom o užívaní kontajneru 

a plochy, ktorú vlastní pohrebníctvo, preverí to, užívatelia bytov používajú cudzí pozemok.  

 

Ing. Mojička – pripomenul svoju požiadavku ohľadne volieb.  
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Mgr. Babiaková – uskutoční sa stretnutie do konca mesiaca a správa bude zaradená na  

júnové rokovanie MsZ.   

 

Ing. Zimmermann – k služobnej ceste do Moravskej Třebovej, pripravil informatívnu 

správu, bude zaradená na najbližšie rokovanie MsZ.  

 

Ľ. Barák – požiadal o koordináciu prác TS, m. p. v centre mesta, napr. priechody pre 

chodcov maľovať poobede. 

 

Ing. Blaškovičová – pri bývalej pošte na Štefultove zostal vykopaný betón, asi keď sa robili 

elektrické stĺpy, zostalo to tam,  

- interpelácie, sú k nim odpovede, očakáva k nim skôr návrh na riešenie.  

 

Ing. Čabák – Vodárenská ulica, je tam novovytvorená cesta, čo sa tam deje? 

JUDr. Lukačko – mala tadiaľ ísť cesta pre krňačkové preteky.  

      

            

 

10. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 18:00 hod. ukončila.  

 

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

 

 

                Ing. Ivana Ondrejmišková Mgr. Nadežda Babiaková 

                       prednostka MsÚ  primátorka mesta  
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1. Antalová Renáta I I I I neprítomný I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I I I neprítomný

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

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Chovanová Helena I I I I I I I I

8. Ivaška Peter I I I I I I I I

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

10. Koťová Helena I I I I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I I I I I

12. Mojička Ján I I I I I I I I

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

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

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

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

17. Zimmermann Marián I I I I I I I I

13 0 0 0 12 0 1 0 13 0 0 0 13 0 0 0 11 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 12 0 0 0

Počet prítomných:
13 1213 13 13 13 11 13

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 7. 5. 2014
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1. Antalová Renáta I I I I

2. Bačík Pavel I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I

4. Beňo Ivan I I I I

5. Blaškovičová Miriam I I I I

6. Čabák Juraj I I I I

7. Chovanová Helena I I I I

8. Ivaška Peter I I I I

9. Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

10. Koťová Helena I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I

12. Mojička Ján I I I I

13. Mravec Peter neprítomný neprítomný neprítomný neprítomnýný

14. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

16. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

17. Zimmermann Marián I I I I
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Počet prítomných: 12 12 12 12

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 7. 5. 2014
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