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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 12. marca 2015 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Zadanie – aktualizácia pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – Počúvadlianske Jazero – 

Zmeny a doplnky, rozvojová lokalita na južnom okraji“  

4. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny „Pod Drieňovou“, Banská 

Štiavnica  

5. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica   

a) Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.  

b) Kúpa nehnuteľnosti na Dolnej ulici v Banskej Štiavnici, pozemok parcela C KN 

3984/1, o výmere 941 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

c) Prevod nehnuteľnosti na Obchodnej ulici v Banskej Štiavnici – prevod pozemku parc. 

č. C KN 1399/4, o výmere 63 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (žiadateľ Bc. Jozef Babiak) 

d) Prevod nehnuteľnosti na Ul. 1. mája v Banskej Štiavnici – pozemok parc. č. C KN 

5729/9, o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol odčlenený z pozemku 

C KN 5729/1, o celkovej výmere 2918 m2, zastavané plochy a nádvoria (žiadateľ 

Stanislav Jány s manželkou 

e) Prevod nehnuteľnosti v časti Banky, Banská Štiavnica – prevod pozemku parc. č. C 

KN 70 ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadateľ Miroslav Chovanec)  

f) Zámer na prenechanie majetku do dlhodobého nájmu objekt Radničné námestie č. 5, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

6. Rôzne  

7. Interpelácie a dopyty 

8. Záver 

 

 

Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

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

                            Čabák, Ing. Ján Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján  Kružlic,  

                            JUDr. Dušan Lukačko,  Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Mikuláš Pál,  

                            Ing. Marián Zimmermann  

ospravedlnený:    Dušan Beránek   

 

Na rokovaní bola  92 % -ná účasť  
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Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

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

JUDr. Gejza Volf, Technické služby, m. p.  

Ing. Jaroslav Dudík, Mestské lesy Banská Štiavnica, 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 

    Ing. Danka Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP 

                                            JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. PaSM                                             

                                            Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry, športu a MK 

                                            Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RR a MV 

                                            Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku 

 

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    

 

 

Ďalší prítomní: 

Slovanet - VIO TV    

Ing. Dalma Štepáneková 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13:03 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 9 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z neúčasti sa ospravedlnil poslanec Dušan Beránek. 

V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 19 určila hlasovanie na 

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom použitia automatizovaného systému 

hlasovania.  

Ďalej navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Pavel Bačík, predseda,  

Ing. Ján Čamaj, člen, Mgr. Ján Kružlic, člen    

 

Za overovateľov zápisnice určila poslancov: Mgr. Karola Palášthyho a Ivana Beňu. 

Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Program rokovania bol bez zmien jednomyseľne schválený. Hlasovanie je uvedené 

v priloženej tabuľke.  

 

Uznesenie č. 33/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

           s dátumom 12. marec 2015. 

2. návrhovú komisiu v zložení:         RNDr. Pavel Bačík, predseda 

                                                                  Ing. Ján Čamaj, člen 

 Mgr. Ján Kružlic, člen  
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2. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ – prečítala plnenie jednotlivých uznesení. 

Keďže neboli žiadne pripomienky, predseda návrhovej komisie RNDr. Bačík prečítal návrh 

na uznesenie a Mestské zastupiteľstvo prijalo    

 

Uznesenie č. 34/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa  

    18. februára 2015. 

 

 

3. Zadanie – aktualizácia pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – 

Počúvadlianske Jazero – Zmeny a doplnky, rozvojová lokalita na južnom 

okraji“  

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. Danka Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP. spravodajstvo 

k bodu podal poslanec Mgr. Karol Palášthy – prečítal dôvodovú správu.  

K bodu neboli žiadne pripomienky a predseda návrhovej komisie RNDr. Bačík prečítal návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

Uznesenie č. 35/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

1. spracované Zadanie - aktualizácia pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – 

Počúvadlianske Jazero - Zmeny a doplnky / rozvojová lokalita na južnom okraji“ 

2. začatie obstarávania „Urbanistickej štúdie – Počúvadlianske jazero - Zmeny a doplnky 

/ rozvojová lokalita na južnom okraji“ (obstarávateľom je v zmysle zákona súkromný 

investor p.  Ľudmila Blašková)   

 

 

4.   Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny „Pod Drieňovou“,   

      Banská Štiavnica  

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. Danka Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP. spravodajstvo 

k bodu podal poslanec Mgr. Karol Palášthy – prečítal dôvodovú správu.  

K bodu neboli žiadne pripomienky a predseda návrhovej komisie RNDr. Bačík prečítal návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo prijalo   
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Uznesenie č. 36/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

1.  spracované Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „ Pod Drieňovou“,   

Banská Štiavnica 

2.   začatie obstarávania Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „ Pod Drieňovou“, 

Banská Štiavnica (kde obstarávateľom je v zmysle zákona súkromná osoba Ing. Lenka 

Weissová, Banská Štiavnica) 

 

5.   Majetkové veci mesta Banská Štiavnica   

 

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

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, spracovateľkami správ sú JUDr. E. Jaďuďová, JUDr. J. 

Kollárová a O. Nigríniová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bloku 

majetkových vecí podal poslanec Ing. J. Čabák. Návrhy uznesení čítal predseda návrhovej 

komisie RNDr. P. Bačík.   

 

a) Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s.  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 37/2015 

 

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

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

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

ktorý bol zverený  Mestu Banská Štiavnica  

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

1. plnenie uznesenia MsZ č. 29/2015 zo dňa 18. februára 2015, ktorým bol schválený zámer 

na prevod 121 ks akcií akciovej spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. spôsobom 

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

znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

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

9a, ods. 8, písm. e),  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od 24. februára 2015.  

 

B.  S c h v a ľ u j e  

1. odpredaj 121 ks akcií akciovej spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 

11 Žilina, IČO: 31 575 951, typu SK 1110001270, v menovitej hodnote 1 akcie 399,- €, 

v celkovej menovitej hodnote 48.279,00 € (slovom: štyridsaťosemtisíc 

dvestosedemdesiatdeväť Eur) za kúpnu cenu 1 akcie vo výške 600,- €, t. j. za celkovú 

kúpnu cenu 72 600 € (slovom: sedemdesiatdvatisíc šesťsto Eur), kupujúcemu Prima banka 

Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951. 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A.1) tohto uznesenia ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst. 11 zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí 

v platnom znení. 

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

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



- 57 - 

 

Prima banka Slovensko, a. s. poslala Mestu Banská Štiavnica ako akcionárovi, ktorý je 

vlastníkom 121 ks akcií typu SK 1110001270 ponuku na odkúpenie predmetných akcií. 

Ponúknutá kúpna cena je pre Mesto Banská Štiavnica výhodná, nakoľko za posledných 

päť  rokov bol výnos z uvedených akcií nulový a podľa historického vývoja od r. 2010 je 

ponúknutá kúpna cena na úrovni maximálneho kurzu za 1 akciu. 

 

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 a zverejnil kúpnu  

zmluvu na webovej stránke mesta. 
 
Prijatie uznesenia o prevode majetku podľa § 9a, ods.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom 

znení,  schvaľuje MsZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

 

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

 

 

b) Kúpa nehnuteľnosti na Dolnej ulici v Banskej Štiavnici, pozemok parcela C 

KN 3984/1, o výmere 941 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 38/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 25/2015 zo dňa 18. februára 2015, ktorým  bol schválený 

zámer na kúpu nehnuteľnosti na Ul. Dolná v Banskej Štiavnici  spôsobom  uvedeným v  

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

prípad hodný osobitného zreteľa.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na kúpu nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v                 

§ 9a, ods.8, písm. e),   pod  č. 4/2015,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od    

24. februára  2015. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

kúpu do majetku mesta a to: 

 

 pozemok parc. č. C KN  3984/1,  o výmere 941 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 

Pozemok je vedený v KN na LV č. 3780 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 

k. ú. Banská Štiavnica, podiel 1/3 v prospech Mgr. Zuzany Pavlíkovej, rod. Čutekovej, bytom 

Mikovíniho 7, 831 02 Bratislava a podiel 2/3 v prospech Mariany Rybeckej, rod. Sušickej, 

bytom Holubyho 1, 811 03 Bratislava.  

 

Spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu  určenú dohodu  nasledovne: 

 

 pozemok parc. č. C KN  3984/1,  o výmere 941 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 vo výške 6116,50 -€ (6,50 €/ m
2 

), 
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čo je cena nižšia, ako cena  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 

7/2015 zo dňa 19.01.2015 vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – znalcom zapísaným 

v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.  

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí  aj náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to 

náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad do 

KN vo výške 66 €, spolu vo výške  6232,50 €. 

 

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 nehnuteľnosti vedenej v C KN na LV č. 1 pre okres 

Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to objektu č. súp. 1576 

postaveného na pozemku parc. č. C KN 3983/1 o výmere 346 m
2 

, zastavané plochy 

a nádvoria v Banskej Štiavnici. V uvedenom objekte je v súčasnom období sídlo Bytovej 

správy spol. s r. o. . Zvyšné časti objektu, umiestnené na prízemí budovy, sú užívané 

nájomníkmi na základe nájomných zmlúv.  

 

Vstup do objektu č. súp.1576 ako i do troch garáží je možný výhradne cez pozemok parc. č.  

C KN 3984/1 o výmere 941 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria v Banskej Štiavnici, ktorý je v 

podielovom spoluvlastníctve Mgr. Zuzany Pavlíkovej, rod. Čutekovej, bytom Mikovíniho 7, 

831 02 Bratislava a  v prospech Mariany Rybeckej, rod. Sušickej, bytom Holubyho 1, 811 03 

Bratislava.  

Vstup do priestorov objektu Mesto Banská Štiavnica, ako vlastník nehnuteľnosti nemôže  

riešiť iným spôsobom ako prechodom cez pozemok Mgr. Zuzany Pavlíkovej a Mariany 

Rybeckej. Ochranu a údržbu objektu taktiež možno vykonať výlučne cez tento pozemok.  

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame pozemok majetkoprávne vysporiadať vo 

verejnom záujme podľa § 9a, odst. 8, písmeno e) ako prípad hodný osobitného zreteľa , 

o ktorom rozhodne 3/5 väčšina všetkých poslancov, za cenu určenú dohodou nasledovne:  

 

 pozemok parc. č. C KN  3984/1,  o výmere 941 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 vo výške 6116,50 -€ (6,50 €/ m
2 

)  

 

Čo je cena nižšia, ako cena stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 

7/2015 zo dňa 19.01.2015 vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – znalcom zapísaným 

v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR.  

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí  aj náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to 

náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad do 

KN vo výške 66 €, spolu vo výške  6232,50 €. 

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

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

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

14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: prítomných 12, hlasovalo 11                              za 11, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1 
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c) Prevod nehnuteľnosti na Obchodnej ulici v Banskej Štiavnici – prevod 

pozemku parc. č. C KN 1399/4, o výmere 63 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria 

ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadateľ Bc. Jozef Babiak) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 39/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 26/2015 zo dňa 18. februára 2015, ktorým  bol schválený 

zámer na prevod nehnuteľnosti na Obchodnej ulici v Banskej Štiavnici  spôsobom  

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

v platnom znení  ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

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

§ 9a, ods.8, písm. e),   pod  č. 1/2015,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od    

24. februára  2015. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

     prevod majetku mesta a to: 

 

 pozemok parc. č. C KN č. 1399/4,  o výmere 63 m2, zastavané plochy a nádvoria  

 

Nehnuteľnosť je vedená  katastrálnym odborom  Okresného úradu Banská Štiavnica  

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

Spôsobom   uvedeným v § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v platnom znení  ako prípad hodný osobitného zreteľa,  za cenu   vo výške  zaokrúhlene 

620 € (9,84 €/ m
2 

 ) , čo je hodnota pozemkov  stanovená  podľa osobitného predpisu 

Znaleckým posudkom č.6/2015 zo dňa 17.1.2015,  vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – 

znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS.  

 

Kupujúci  Jozef Babiak, rod. Babiak, bytom Mládežnícka 15, 969 01 Banská Štiavnica spolu 

s kúpnou cenou 620 € uhradí aj nájomné za užívanie pozemku v roku 2013 alikvotnú čiastku 

25,83 €/10 mesiacov a v roku 2014 za celý rok 32 €.  Kupujúci uhradí taktiež náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností, a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € 

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

vyhotoviť GOP. 

 

Spolu k úhrade 793,83 € 

 

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

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

Pozemok sa nachádza na Obchodnej ulici  v Banskej Štiavnici a tvorí priľahlé plochy 

k nehnuteľnostiam – pozemok parc. č. C KN 1399/2, o výmere 179 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie a k  rodinnému domu č. súp. 122, ktorý je postavený na pozemku parc. č. C KN 

1399/1, o výmere 592 m2, zastavaná plocha a nádvorie  vo vlastníctve žiadateľa.  
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Pozemok C KN 1399/4 je  oplotený a využíva sa ako záhrada niekoľko desiatok rokov. 

Pozemok parc. č. C KN 1399/2, o výmere 179 m2, zastavaná plocha a nádvorie a  rodinný 

dom č. súp. 122, ktorý je postavený na pozemku parc. č. C KN 1399/1, o výmere 592 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie nadobudol žiadateľ Jozef Babiak, rod. Babiak, bytom 

Mládežnícka 15, 969 01 Banská Štiavnica darom v roku 2013, od nadobudnutia vlastníctva 

týchto nehnuteľností, užíva a stará sa aj o pozemok C KN 1399/4, ktorý bol v čase 

nadobudnutia majetku žiadateľom už oplotený. 

  

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

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

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

stanovenú vo výške  620 €, t. j. 9,84 €/m2.   

Žiadateľ Jozef Babiak, rod. Babiak, bytom Mládežnícka 15, 969 01 Banská Štiavnica spolu 

s kúpnou cenou 620 € uhradí aj nájomné za užívanie pozemku v roku 2013 alikvotnú čiastku 

25,83 €/10 mesiacov a v roku 2014 za celý rok 32 €.  Kupujúci uhradí, taktiež náklady 

spojené s prevodom nehnuteľností a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo 

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

náklady dal vyhotoviť GOP. 

 

Spolu k úhrade 793,83 €. 

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

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

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

14. 12. 2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

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

 

d) Prevod nehnuteľnosti na Ulici 1. mája v Banskej Štiavnici – pozemok parc. č. 

C KN 5729/9, o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol 

odčlenený z pozemku C KN 5729/1, o celkovej výmere 2918 m2, zastavané 

plochy a nádvoria (žiadateľ Stanislav Jány s manželkou) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 40/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 27/2015 zo dňa 18. februára 2015, ktorým  bol schválený 

zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. 1. mája v Banskej Štiavnici  spôsobom  uvedeným 

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

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

§ 9a, ods.8, písm. e),   pod  č. 2/2015,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od               

24. februára  2015. 
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B. S c h v a ľ u j e      

       prevod majetku mesta a to: 

 pozemok parc. č. C KN 5729/9,  o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

ktorý bol odčlenený z pozemku  C KN 5729/1, o celkovej výmere 2918 m2, 

zastavané plochy a nádvoria GOP č. 33334501-021/2014  zo dňa 02.10.2014  

 

Nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, je vedená  v KN Okresného úradu  

Banská Štiavnica, Katastrálny odbor  na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

Spôsobom   uvedeným v § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v platnom znení  ako prípad hodný osobitného zreteľa,  za cenu stanovenú dohodou 

v kúpnej cene   48,72 € (70 Sk/m2 t.j. 2,32 €/m2), ktorá bola uhrádzaná v období kúpy od 

pôvodnej vlastníčky. 

 

Kupujúci Stanislav Jány s manželkou Erikou Jányovou, rod. Osvaldovou, obaja bytom                  

1. mája 1169/11, 969 01  Banská Štiavnica spolu s kúpnou cenou uhradia aj náklady spojené 

s prevodom nehnuteľnosti a to  a správny poplatok na vklad do KN vo výške 66 €. 

Spolu uhradia sumu vo výške 114,72 €. 

 

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

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

Pán Stanislav Jány s manželkou, obaja bytom Ul. 1. mája č.11, 969 01  Banská Štiavnica 

podali opakovanú žiadosť o pomoc pri vysporiadaní pozemku parc. č. C KN 5729/9, 

o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol odčlenený z pozemku  C KN 5729/1 

o celkovej výmere 2918 m2, zastavané plochy a nádvoria GOP č. 33334501-021/2014 zo dňa 

02.10.2014, na ktorom majú vybudovanú garáž- lokalita Križovatka. Stavba garáže bola 

postavená na základe vydaného stavebného povolenia. 

 

Pozemok pod stavbou odkúpil pán Jány s manželkou na základe kúpnej zmluvy od pani 

Rákayovej Oľgy. Kúpna zmluva bola predložená na vtedajšie ŠN v Žiari nad  Hronom na 

registráciu. Pán Jány s manželkou boli presvedčení, že prevod pozemku bol zaintabulovaný aj 

v dokladoch vtedajšej Geodézie a kartografie. 

V roku 2012 zistili, že pozemok nie je v katastri nehnuteľností prevedený  do ich vlastníctva. 

Parcela bola medzičasom prevedená na základe ROEP-u a predchádzajúcich GOP 

vypracovaných  pri výstavbe cesty I. triedy  (obchvat smer Štiavnické Bane) do vlastníctva 

Mesta Banská  Štiavnica. 

Na základe zistených skutočností Mesto požiadalo na základe žiadosti pána Jányho 

o stanovisko  vtedajšiu Správu katastra Banská Štiavnica, ktorá listom potvrdila, že na 

uvedenú parcelu bol vykonaný zápis v prospech Mesta Banská Štiavnica. Potvrdilo sa tým, že 

kúpna zmluva nebola zapísaná v roku 1997 do katastra nehnuteľností pravdepodobne 

administratívnou chybou pri zápisoch vtedajšej správy Geodézie a kartografie. 

 

Navrhujeme preto vysporiadať pozemok pre pána Jányho s manželkou tak, aby  pozemok, 

ktorý je v súčasnom období vlastníctvom Mesta odkúpil za dohodnutú kúpnu cenu  48,72 € 

(70 SK/m2 t. j. 2,32 €/m2) , ktorá bola v období kúpy pozemku od pani Rákayovej cena 

pozemkov v Meste t.j. 70 SK/m2. V tejto cene kúpil nehnuteľnosť aj od pôvodnej vlastníčky 

o čom predložil kópiu kúpnej zmluvy. 
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Pán Jány s manželkou majú záujem vysporiadať pozemok. Ak nebude schválený prevod 

pozemku musia vysporiadanie pozemku riešiť určovacou žalobou na súde. 

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

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

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

14. 12. 2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: prítomných 12, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1 

 

e) Prevod nehnuteľnosti v časti Banky, Banská Štiavnica – prevod pozemku 

parc. č. C KN 70 ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadateľ Miroslav 

Chovanec)  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 41/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 28/2015 zo dňa 18. februára 2015, ktorým  bol schválený 

zámer na prevod nehnuteľnosti v časti Banky, Banská Štiavnica  spôsobom  uvedeným v  

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

prípad hodný osobitného zreteľa.  

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

§ 9a, ods.8, písm. e),   pod  č. 3/2015,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od   24. 

februára  2015. 

 

B.  S c h v a ľ u j e      

      prevod majetku mesta a to: 

- pozemok parc. č. C KN č. 70,  o výmere 128 m2, zastavané plochy a nádvoria  

 

Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sú vedené v KN Okresného úradu  

Banská Štiavnica, katastrálny odbor  na LV č. 1137 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banky. 

Spôsobom   uvedeným v § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí 

v platnom znení  ako prípad hodný osobitného zreteľa,  za cenu stanovenú zaokrúhlene vo 

výške 980 €  (t.j. 7,66 €/m2), čo je cena   stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom č. 11/2015 zo dňa 25.01.2015, vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – znalcom 

zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR . 

 

Kupujúci Miroslav Chovanec, rod. Chovanec, bytom Vyhnianska 7, 969 01  Banská Štiavnica 

spolu s kúpnou cenou uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnute  ľností a to náklady za 

vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok na vklad do KN vo 

výške 66 €. 

 

Spolu vo výške 1096 €.  
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Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods.8, písm. e) zákona SNR 

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

Na Mestský úrad v Banskej Štiavnici bola podaná žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č.              

C KN 70, o výmere 128 m2, zastavané plochy a nádvoria v KN vedená na LV  č. 1137, pre 

okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banky. Žiadosť zaslal pán Miroslav 

Chovanec, Ul. Vyhnianska 7, 969 01 Banská Štiavnica. Žiadosť odôvodňuje tým, že uvedený 

pozemok tvorí súčasť  vstupu k jeho nehnuteľnostiam a žiadny iný možný prístup 

k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve nie je možný. 

 
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.  

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

 

f) Zámer na prenechanie majetku do dlhodobého nájmu objekt Radničné 

námestie č. 5, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Diskusia:  

Ing. Čabák – upozornil na uvedenie správneho názvu SVP, š. p., tak ako je to uvedené 

v obchodnom registri – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.   

RNDr. Bačík – povedal, že treba zvážiť, do ktorej časti Belházyovského domu sa archív 

presťahuje, pretože objekt zavĺha a treba zabrániť znehodnoteniu archivovaných materiálov.  

Mgr. Babiaková – materiály sa uložia do suchých častí objektu.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo    

 

Uznesenie č. 42/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 9a odst. 9 písm. c) zákona NR SR č. 138/1990 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica 

 

A.  S c h v a ľ u j e   

1. zámer na prenechanie objektu na Radničnom nám. č. 5 v Banskej Štiavnici (nebytové 

priestory) priamym prenájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

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

ú. Banská Štiavnica na LV č. 1 ako rodinný dom so súp. č. 46 postavený na C KN p. č. 

3042/1.  

 

2. spôsob nájmu majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to spôsobom 

priameho prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa s mesačným nájomným, 

stanoveným dohodou v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený  Mestu Banská Štiavnica“,  do nájmu 

SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku so 

sídlom na Radničnom nám. č. 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047,  na dobu 

určitú, a to na 20 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy s účelom využitia pre 

zriadenie kancelárií podniku. 
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Dôvody navrhovaného nájmu podľa § 9a odst. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov:  
Zachovanie sídla SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho 

podniku, ako podniku s celoslovenskou pôsobnosťou je prioritným záujmom mesta Banská 

Štiavnica hlavne zo sociálno-ekonomického hľadiska, z hľadiska inštitucionálneho rozvoja 

mesta a je v súlade so zákonom o Banskej Štiavnici.  Rozvoj podniku je tiež prínosom pre 

mesto z hľadiska zamestnanosti občanov. Dlhodobý prenájom predmetného majetku, 

podmienený záväzkom nájomcu objekt rekonštruovať, prispeje k zhodnoteniu majetku mesta.   

        

O nájme nehnuteľností podľa § 9a odst. 9 písm. c) Zákona SNR138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov MsZ rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

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

 

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 najmenej na 15 dní pred schvaľovaním v MsZ zámer 

prenajať svoj majetok podľa bodu A. tohto uznesenia priamym prenájmom, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

C. Ž i a d a    

    primátorku mesta rokovať o podmienkach zmluvy o nájme majetku mesta s nájomcom tak,   

    ako sú  uvedené v dôvodovej správe a návrh nájomnej zmluvy predložiť na schválenie   

    Mestskému  zastupiteľstvu. 

 

6. Rôzne  

V rámci tohto bodu neodzneli žiadne príspevky.    

 

            7. Interpelácie a dopyty 

 

Občania:  

Ing. Štepáneková – priblížila históriu obnovy Kostolíka sv. Alžbety, požiadala Mesto 

o finančnú pomoc pri úprave sokla tejto stavby a úpravu okolia vysadením kvetov a opravou 

chodníka,  

- požiadala o adekvátne priestory pre šatnicu salamandrových kostýmov, vhodné by boli 

priestory uvoľnené Mestskými lesmi v objekte  TS, m. p.  

 

Poslanci: 

Ing. Čabák – poďakoval za úpravu Vilovej ulice, ešte by bolo treba doviezť jednu fúru 

- obrátil sa na Ing. Piliara, či by sa dala odlíšiť zvuková signalizácia prezentácie a hlasovania 

na rokovaní MsZ dvomi rôznymi zvukovými signálmi, 

- k tlačovine NOVINKY, ktoré sú distribuované v Banskej Štiavnici, píšu o dianí v meste, 

v informáciách sú nepresnosti, Mesto by malo vstúpiť do rokovania a upozorniť redaktorky, 

aby údaje boli uvádzané tak, ako to v skutočnosti je, 

- požiadal primátorku mesta ako štatutára OOCR, aby sa valné zhromaždenie zaoberalo tým, 

aby bol ujednotený názov tejto organizácie (niekde sa uvádza Región Štiavnica, oficiálny 

názov je OOCR región Banská Štiavnica).  
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- žiadal, aby šéfredaktor ŠN mal vytvorené také pracovné podmienky, aby sa mohol 

zúčastňovať rokovaní MsZ od začiatku až do konca, pre noviny môže chodiť aj člen RR ŠN, 

- k poslednému vydaniu ŠN, mestská doprava v Banskej Štiavnici nie je, informácia nie je 

pravdivá,   

- v ŠN čísle 3/2015 zo dňa 29. 1. 2015 sú nepresné údaje v technických parametroch (projekt 

budovania kanalizácie), 

- k článku Charlie Hebdo, zverejnenom v tom istom čísle, občan poslal do redakcie ŠN 

reakciu k tomuto článku, táto nebola uverejnená (RR ŠN to zdôvodnila, ale toto je v rozpore 

so Štatútom ŠN, čl. 2, bod 3), išlo o podujatie v Banskej Štiavnici na Námestí sv. Trojice, 

ktoré súvisí s aktivitou študentov Gymnázia A. Kmeťa, s prejavom spolupatričnosti s obeťami 

teroristického útoku redakcie Charlie Hebdo, 

- spýtal sa, aké opatrenia sa prijali na zlepšenie hospodárnosti ŠN? 

- koľko bolo platených reklamných rozhovorov a článkov uverejnených v ŠN v roku 2015? 

za reklamný rozhovor sa nepovažujú akcie s max. vstupným 2 €, preto ho zaujíma, koľko bolo 

pozvánok, reportáží a rozhovorov zameraných na kultúrne, športové, vzdelávacie 

a spoločenské podujatia s vyšším vstupným ako 2 €?  

- vyslovil nesúhlas s konaním redaktora, (nezaradenie materiálu do novín), nepostupoval 

v súlade so Štatútom ŠN, mala byť uverejnená aj reakcia na článok,       

- požiadal písomne o údaj, koľko mediálnych partnerstiev je podpísaných k 12. 3. 2015? 

- k interpeláciám z minulého MsZ – odporúčanie, aby sa v ŠN venovali témam, ktoré odzneli 

na rokovaní MsZ, zdôraznil, že v ŠN majú byť témy, ktoré zaujímajú občanov,  

- k parkovaniu, ide o tému, ktorá zaujíma občanov, žiada odpoveď, koľko zo 198 priestupkov 

bolo zistením prostredníctvom kamerového systému, ktorý má stabilnú obsluhu,  

- prečítal list od občana Andreja Eberta, ktorý ho o to požiadal, týkajúci sa zimnej údržby 

v Hornej a Dolnej ružovej ulici, bol poškodený jeho majetok, taktiež viac rokov žiada 

majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva jeho pozemku na Hornej ružovej ulici, ktorý bol pri 

rekonštrukcii zabratý miestnou komunikáciou (list tvorí prílohu zápisnice a bol adresovaný 

MsÚ), požiadal o uverejnenie článku v ŠN 

Mgr. Babiaková – k zverejneniu článku, prosí si ho zaslať, vec preverí, 

- k používaniu posypových solí na Hornej a Dolnej ružovej ulici uviedla, že nie si je vedomá, 

že by sa v meste používali posypové soli, ak došlo k poškodeniu majetku, treba avymáhať 

prostredníctvom TS, m. p., ktoré si platia poistku, k vysporiadaniu pozemku – treba vytýčiť 

jeho hranicu, žiadateľ trvá sa na odkúpení, takýchto žiadostí o vysporiadanie pozemku je viac, 

môžu sa pripraviť a predložiť na rokovanie MsZ, ale v tom prípade by na to bolo potrebné 

vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta.  

Ing. Čabák – v prípade prečítaného listu ide o apel, aby obidve strany hľadali dohodu, bola 

výzva, aby občania, ktorí zaberajú mestské pozemky, dali veci do poriadku a neoprávnene 

zaberané pozemky verejných priestranstiev by sa mali tiež riešiť.  

Ing. Piliar – k zvukovej signalizácii uviedol, že je rozlíšená dĺžkou signálu.  

 

H. Koťová – požiadala: 

- o vyznačenie priechodu pre chodcov zo zastávky pri TESCU na opačnú stranu cesty,  

- podľa možnosti zverejňovanie smútočných oznámení na informačnej tabuli pod Kalváriou, 

resp. na web stránke mesta,  

- o možnosť povrchovej úpravy chodníka na Drieňovej od novinového stánku ku CBA, 

- pred bytovkou na Ul. L. Svobodu (kde býva p. Stolár) sa začalo robiť stojisko na odpad, už 

tam nebude, pozemok treba daťdo pôvodného stavu 
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R. Antalová – spýtala sa primátorky mesta, kedy sa uskutoční stretnutie k Štúdii 

využiteľnosti územia Červená studňa?  

Mgr. Babiaková – zvolá sa rokovanie, keď budú pripomienky, urobí sa verejná prezentácia, 

pripraví sa aj prezentácia projektovej dokumentácie úprav Ulíc A. Pécha a A. Sládkoviča, 

uskutoční sa aj stretnutie s riaditeľom Sveta zdravia, a. s..  

R. Antalová – zaujímala sa o aktuálnu situáciu stavby „Obchvat Banská Belá – Banská 

Štiavnica“  

Mgr. Babiaková – je to stavba Štátnej správy ciest, ktorú je potrebné doprojektovať.  

R. Antalová – spýtala sa, či sú stojiská na odpad zamykané, na Ul. L. Svobodu je neporiadok, 

poprosila o nápravu,  

-   na Ing. Hlinku – aby prekontroloval Ul. Kammerhofskú, na chodníku sú vypadané kocky, 

treba doplniť, 

- požiadala o venovanie sa téme nezamestnanosti v Banskej Štiavnici, klesá kúpyschopnosť,   

Mgr. Babiaková – k téme stojísk, kľúče boli odovzdané, zámky budú dávať TS, m. p., 

- k nezamestnanosti sa môže vyjadriť úrad práce, prizve sa riaditeľ, Mesto nemôže vytvárať 

pracovné miesta, môže byť len nápomocné, tiež sa pripraví aktualizácia PHSER, aby sa 

vytvárala ekonomická základňa aj pracovné miesta.   

 

Ľ. Barák – požiadal o podanie správy, či Salamandra resort v roku 2013 a 2014 zaplatila 

nájom za pozemky,  

- Ul. Akademická po Mierovú ulicu, bola tam požiadavka na vysporiadanie časti pozemku, 

a zápočet sumy za nájomné Paradais, vzájomné usporiadanie sa malo urobiť po ukončení 

rekonštrukcie Mierovej ulice, 

- spýtal sa, aká je pracovná doba hlavného kontrolóra mesta, treba to zverejniť,  

-  k parkovaniu v meste, prijatému VZN, činnosť MsPo sa zlepšila, práca sa neuľahčuje, 

nehľadá sa alternatíva parkovacích miest, áut je čím ďalej viac, treba hľadať riešenie ako 

odbremeniť centrálnu zónu a Námestie sv. Trojice,  

- navrhol urobiť stretnutie ohľadne parkovania, na počet obyvateľov a pracujúcich obyvateľov 

je veľa áut,  

- k pasportizácii ciest urobiť návrh, v prípade rezervy v rozpočte mesta navrhnúť povrchovú 

úpravu niektorých ulíc, žiadal podať správu do MsZ, prípadne urobiť stretnutie,  

Mgr. Babiaková – k úprave ciest vysvetlila, že najskôr sa musí dokončiť účtovná závierka, 

aby sa vedelo, aký je výsledok hospodárenia mesta, po zime sa musí urobiť pasportizácia 

ciest, kde je nutná úprava formou vysprávok.     

Ľ. Barák – reagoval na odpoveď Ing. Marku na interpelácie z MsZ zo dňa 4. 2. 2015. 

Poslanci a občania sú na to, aby upozorňovali na veci a chránili majetok mesta. Ďalej sa 

spýtal, čo robí 80 % úväzku referent športu na odd. KCRaŠ, športu je málo, činnosť suplujú 

iní?   

- obyvatelia Roľníckej ulice ďakujú za spílenie stromov, očistia to postupne, 

 

RNDr. Bačík – stojisko na odpad na Ulici križovakta č. 18 a 20  bolo kvôli teplovodu  

posunuté, občania prosia okolie vysypať štrkom a zamedziť parkovaniu áut, 

- požiadal mesto o spoluprácu pri riešení zákruty pod Banskou Belou, cestný povrch je 

zložený z dvoch druhov asfaltu,  

Mgr. Babiaková – požiadala p. poslanca, aby dal požiadavku písomne a túto postúpi 

riaditeľovi SSC, ide o cestu I. triedy. 

R. Antalová – poprosila o vysvetlenie, prečo sa spílili dve tuje pri pamätníku SNP na 

Radničnom námestí?     
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Ing. Ondrejmišková – v spolupráci s OÚ odborom ŽP sa spílilo niekoľko stromov, vypiľujú 

a opiľujú sa na mestských pozemkoch, v októbri budú vypílené ďalšie stromy, na Farskej ulici 

sa vypílili 3 tuje, pretože narúšali dlažbu.  

 

Ing. Čabák – požiadal o plán údržby zelene na rokovanie Komisie výstavby a rozvoja mesta, 

čo sa urobí do 31. 3. a čo sa bude robiť od 1. 10. 2015, čo sa v rámci údržby pripravuje na 

leto, pre ľudí treba urobiť vysvetľovaciu kampaň.  

 

Mgr. Palášthy -  spýtal sa konateľa Bytovej správy, s. r. o. ohľadne plavárne, ako sa rieši 

personálny problém, pribudli ďalšie sťažnosti.  

RNDr. Bačík – odpovedal, že za personálne veci zodpovedá a rieši ich. Nepatrí to na 

rokovanie MsZ.   

 

Ing. Marko – reagoval na vystúpenie poslanca Baráka, z jeho strany nie je problém 

s komunikáciou, oddelenie KCRaŠ vyšlo firme v ústrety, pokazený pisoár v amfiteátri sa 

opravil, pán poslanec môže za ním kedykoľvek prísť, resp. mu zavolať. K údržbe toaliet 

v kine, schválila sa položka, ak bude treba viac, dá sa to schváliť. Ku komunikácii s IMT 

Smile, dá sa zistiť, ako a kedy s nimi elektronicky komunikoval. Myslí si, že v spolupráci 

s nimi treba pokračovať. Pozval prítomných na obhliadku vykonaných prác v amfiteátri 

(stretnutie za účasti odd. výstavby) dňa 18. 3. 2015.  

 

Ľ. Barák – Mesto by malo dať víziu, čo s amfiteátrom, nie je to zisková vec, je to majetok 

mesta.  

Mgr. Babiaková – amfiteáter je jedinečný – polohovo, vizuálne, mnohé mestá to nemajú, je 

prenajatý, ale nájomca ho neprebuduje. Mesto musí hľadať finančné prostriedky na opravu. 

Stavbári prekontrolujú práce, potom sa uskutoční stretnutie s poslancami.  

 

Ing. Čabák – reagoval faktickou pripomienkou na poslanca Baráka,  na rokovaní Mestskej 

rady vznikol návrh na obhliadku amfiteátra, ak sa bude konať, požiadal o konanie v čase min. 

o 15:00 hod.. 
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8. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 16:30 hod. ukončila.  

 

 

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

 

 

 

 

 

              Ing. Ivana Ondrejmišková  Mgr. Nadežda Babiaková 

                     prednostka MsÚ primátorka mesta  
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4. Beňo Ivan I I I I I I I I
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6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Čamaj Ján I I I I I I I I

8. Koťová Helena I I I I I I I I

9. Kružlic Ján I I I I I I I I

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

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Palášthy Karol I I I I I I I I

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I
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2. Bačík Pavel I I
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4. Beňo Ivan I I

5. Beránek Dušan neprítomný neprítomný

6. Čabák Juraj I I

7. Čamaj Ján I I

8. Koťová Helena I I
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