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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 10. decembra 2015 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

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

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

      stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území mesta Banská Štiavnica                

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

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

7. Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica na roky 2016, 2017, 2018 

8. Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného  rozpočtu  

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

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

zodpovednosti výrobcov  

11. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

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

      Čamaja a manželku Zdenku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

a manželku Blanku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

predajom (žiadateľ Andrej Ihring) 

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

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

e) Opakovaná OVS Hájovňa – Červená studňa 

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

v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Rôzne 

a) Návrh na povolené prekročenie výdavkov   

12. Interpelácie a dopyty 

13. 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. Jaroslav Dudík, riaditeľ Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.  

Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p.  

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór mesta  

 

 

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

                                            Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického odd.  

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

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

                                            Mgr. Henrieta Godová, poverená vedením odd. RRaMV 

                                            Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku 

                                            PaedDr. Viera Ebert, školský úrad  

 

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    

 

Ďalší prítomní: 

Slovanet - VIO TV    

Občania z Ul. 8. mája: p. Tereňová, p. Jaďuď, Ing. Leontovyč a ďalší   

 

  

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13:10 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 10 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z neúčasti sa ospravedlnil poslanec Dušan Beránek. Neskôr prišli poslanci 

Helena Koťová a Ivan Beňo.    

Do programu rokovania, bodu rôzne navrhla zaradiť:  Návrh na povolené prekročenie 

výdavkov.   

 

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: Ľubomír Barák, predseda, Mgr. Karol 

Palášthy, člen, Ing. Marian Zimmermann, člen  

 

Za overovateľov zápisnice určila poslancov: Renátu Antalovú a Ing. Jána Čamaja. 

Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Primátorka mesta dala hlasovať o predloženom návrhu programu, s doplnením bodu Návrh na 

povolené prekročenie výdavkov.   

Doplnený program rokovania bol väčšinou hlasov schválený.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo 
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Uznesenie č. 169/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

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

10. december 2015, s doplnením do bodu rôzne: 

a) Návrh na povolené prekročenie výdavkov   

 

2. návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Barák, predseda 

       Mgr. Karol Palášthy, člen  

  Ing. Marian Zimmermann, člen  

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

MsÚ, ktorá ju aj spracovala a podala k nej spravodajstvo.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 170/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 25. novembra 2015 

 

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

daniach 

 

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

spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 

podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – návrh dodatku bol v zákonom stanovenej lehote 

zverejnený a bol predmetom rokovania komisií MsZ. Vyhodnotenie pripomienok tvorí 

prílohu materiálu.   

Diskusia:  

H. Koťová – spýtala sa, ako sa preukazuje bezvládnosť? 

Ing. Lievajová – uplatnenie zľavy je potrebné dokladovať preukazom ZŤP, alebo ZŤP so 

sprievodcom. Bezvládnosť je možné dokladovať rozhodnutím od lekára.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 171/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

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

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

odpady v znení neskorších predpisov 
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u z n á š a   s a   n a  

   

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

      o miestnych  daniach. 

 

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

drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území 

mesta Banská Štiavnica  

 

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

spracovateľom je P. Heiler, riaditeľ TS, m. p.. Spravodajstvo k bodu podal Mgr. K. 

Palášthy, poslanec MsZ - v súvislosti so zmenou zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

je potrebné pripraviť a schváliť nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na 

území mesta Banská Štiavnica, nakoľko zmena zákona prináša viacero zásadných zmien.  

Diskusia:  

Ing. Čabák – spýtal sa, kedy sa dá očakávať predloženie aktualizovaného VZN? 

Mgr. Babiaková – návrh je pripravený, rokovalo sa o ňom, predloží sa na najbližšie 

rokovanie MsZ.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo   

   
Uznesenie č. 172/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í   

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

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

 

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

pripraviť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva novelu Všeobecne záväzného 

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

a elektroodpadmi z domácností na území mesta Banská Štiavnica.  

           

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

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

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

spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 

podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – návrh bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený, 

bol predmetom rokovaní Komisií zriadených MsZ. Vyhodnotenie pripomienok je súčasťou 

predloženého materiálu. Akceptované pripomienky sú zapracované do predloženého návrhu.  

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – spýtal sa riaditeľa TS, m. p., koľko stojí likvidácia 1 t odpadu? 

P. Heiler – vychádzali z platného stavu, vyšlo to na uvedenú sumu 35 €/t, je v tom aj 

manipulácia. Nechalo sa to cca v polovici možnej výšky, aby to motivovalo ľudí.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 173/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

u z n á š a   s a   n a  

 

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

     o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

 

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

 

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

spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 

podala primátorka mesta – návrh rozpočtu bol zverejnený, prerokovaný na spoločnom 

stretnutí s poslancami MsZ, v Komisiách zriadených MsZ. Vyhodnotenie pripomienok od 

občanov a z komisií tvorí súčasť predloženého materiálu. Prečítala návrh zmien 

v predloženom materiáli (príloha zápisnice) návrhu rozpočtu pre rok 2016 a následne 2017, 

2018 a vyhodnotenie pripomienok.  

Predložený je aj programový rozpočet mesta Banská Štiavnica.  

Diskusia:     

Mgr. Palášthy – spýtal sa na vyhodnotenie pripomienok, ktoré vyhodnotila Mestská rada, 

bod 2, výstup bol iný, kúpa pozemkov od firmy Simkor, s. r. o., vysporiadanie pozemkov 

Budovateľská č. 14, chce sa to ale riešiť spoločne obidve bytovky + nebytové priestory + 

kotolňa? Či neísť do rokovania so spoločnosťou a k tomuto pripraviť materiál.  

Ing. Ondrejmišková – bolo to na rokovaní Mestskej rady, vysvetlilo sa to, pri kúpe 

pozemkov pri prvej bytovke sme viazaní uznesením č. 8/2014, na MsR žiadali, aby Mesto 

vstúpilo do rokovania a požiadali SimKor o odkúpenie priestoru do majetku mesta. Nebytové 

priestory kde je herňa, nie sú súčasťou uznesenia. Záväzok vyplýva priamo z uznesenia. 

Požiadavka sa netýka rozpočtu, nepoznáme sumu, či budú akceptovať návrh, zapracovalo sa 

tam len to, čo sa týka bytov.   

Mgr. Babiaková – herňa je v inom objekte, nie tam, kde sú byty.  

Mgr. Palášthy – je lepšie rokovať teraz, ako sa uzavrie kúpa s majiteľom, mala sa preveriť 

kotolňa, či je na našom pozemku. Navrhol peniaze presunúť do rezervy.  

Mgr. Babiaková – účtovne sa peniaze nedajú presunúť do rezervy, sú schválené uznesením. 

Herňa je ďalším objektom, uskutoční sa rokovanie.  

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou na poslanca Palášthyho, je viac možností: zrušiť 

uznesenie, peniaze neuvoľniť, ponechať ich v rezerve, poslanci očakávajú proces, návrh 

riešenia, aby sa dosiahol cieľ, ktorý sa  dohodol na MsR.   

Mgr. Babiaková – musí to byť v rozpočte, lebo mesto by muselo vrátiť peniaze.  

Ing. Ondrejmišková – je to viazané, do 365 dní odkúpi Mesto aj pozemky pod bytovkou.  

Ľ. Barák – jediná šanca je to, že pri schvaľovaní ďalších bytov sa odkúpia aj pozemky.  

RNDr. Bačík – doplnil, že herňa je súčasťou budovy, je tam obchod Coop Jednota, butiky, 

kotolňa a pivnice. Vlastníkom je spoločnosť Simkor, kotolňu má prenajatú Bytová správa, 

zariadenie prevzala za 1 €. Čo sa týka výroby a dodávky tepla do bytoviek, nie je tam  
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problém. Pivnice sú zabezpečené. Otázkou je, čo s budovou, ktorá sa momentálne nevyužíva 

a je vo vlastníctve spoločnosti.   

Ľ. Barák – Štiavnické noviny, je tam nárast služby, oproti roku 2013 a 2014 je úbytok na 

tržbe. Príjem je znovu menší ako pred 2 rokmi.  

Položka odpadové hospodárstvo (OH) – auto pre TS, do dnešného dňa nedostali správu 

o stave techniky TS, aby sa vedel dobre rozhodnúť. OH riešia, objednáva sa služba, je to vec 

TS, m. p.. Materiál im neprišiel.  

Navýšenie štadión, areál má všestranné využitie, poďakoval kolegom z komisie, že 

zapracovali 5 tis. € na bežeckú dráhu, možno by bolo treba vymyslieť aj projekt na korčule. 

Tribúna nie je 20 rokov skolaudovaná, je nebezpečná. Dá návrh na jej uzavretie.  

Ing. Čabák – podal 2 návrhy: 

riadok č. 493 kanalizácia Ul. 8. mája – 20 tis. € presunúť do rezervy, pokiaľ sa nevyrieši 

úprava staveniska.  

35 tis. € - Povrazník, 365 dní ešte neuplynulo, je tam časová rezerva, kedy môžu byť 

rokovania.  

Mgr. Babiaková – uznesenie bolo prijaté 29. 1. 2014.  

Ing. Čabák – návrh riešenia – zníženie WC Billa v MsR, očakáva sa návrh, na MsR bola 

požiadavka predložiť na rokovanie MsZ prehľad, čo z položky údržby budov je v budúcom 

kalandárnom roku plánované,  

- dostal elektronickú otázku od občana, aký prínos z ekonomického hľadiska má toto mesto, 

resp. občania tohto mesta z podnikateľskej činnosti zo spoločnosti Mestské lesy Banská 

Štiavnica, s. r. o., keď v záverečnom účte za rok 2013 sa píše mínus 13 tis. €, za rok 2014 

nula, v roku 2015 päť bodiek.  

Mgr. Babiaková – zásobník projektov, prehľad o budovách a ich údržbe je spracovaný, treba 

ho zaslať poslancom.  

K Mestským lesom, nájom doplatili, dlh bol vyrovnaný. 

Ing. Dudík – v dôsledku zlej hospodárskej situácie nedokázali nájom za rok 2013 a 2014 

zaplatiť včas, v tomto roku veci vyrovnali, situácia v regióne a v SR sa vylepšila. Vyrovnané 

je aj nájomné za rok 2015.  

P. Heiler – urobil rozbor nákladov za prevádzku WC Billa rok 2015, väčšina nákladov je na 

pracovníka + v lete je aj aktivačný pracovník. Náklady sú 5 – 6 tis. € + náklady na toaletné 

potreby + bezpečnosť práce. Úsporným riešením by bolo vymeniť kmeňového pracovníka 

a nahradiť ho pracovníkom cez projekt. Počet zákazníkov ku koncu októbra bol 1659, z toho 

sú aj tržby 500 € za 10 mesiacov, zmluvný vzťah je s firmou, ktorá prispieva sumou 300 €. 

Materiál je spracovaný, môžu ho doručiť poslancom.         

Bola ponuka na prevádzkovanie inou firmou, nik neprejavil záujem, resp. prevádzku by Billa 

riešila sama, ak by jej Mesto prispievalo istou sumou.  

Mgr. Babiaková – požiadala pána riaditeľa, aby materiál ohľadne WC zaslal poslancom 

MsZ.   

JUDr. Lukačko – bol iniciátorom, aby sa dalo 30 tis. € na auto pre TS, m. p., je to však 

nepostačujúce, spýtal sa, či by bolo možné to prehodnotiť a kúpiť iné auto na splátky?  

Mgr. Babiaková – treba dať peniaze na techniku do doby, kým sa toto nevyrieši. Vozidlo je 

potrebné. Zvoz odpadu sa musí vykonávať.    

JUDr. Lukačko – podniku ide príspevok, zvyšujú sa náklady na mechanizmy. Nie je proti 

pomoci, musíme si uvedomiť, koľko to stojí! 

Inde je vývoz odpadu lacnejší, treba si uvedomiť, čo ďalej, organizácia zčasti podniká. Čo by 

robili, keby nemali príspevky Mesta? 

 



- 293 - 

 

Ľ. Barák – navrhuje peniaze presunúť do rezervy, keď bude doriešená technika, potom sa 

povie, čo ďalej. Inde nie sú TS, m. p. a majú odvoz odpadu lacnejší. Suma sa navyšuje.  

Ing. Čabák – keby sme „pustili“ subjekt, ktorý vykonáva zvoz odpadu, pocítili by sme to na 

výške poplatku.   

Mgr. Babiaková – znamenalo by to problém pri projekte odpadového hospodárstva, riaditeľ 

TS, m. p. musí materiál o stave techniky pripraviť poslancom na rokovanie MsZ.  

P. Heiler – nedá sa porovnávať obce a mestá, v obciach je to iné. Tu ide o TS, m. p. ako 

celok, v zime robia zimnú údržbu, v lete odvoz smetí. Treba povedať, či službu chceme, alebo 

nie. Čo sa týka áut, Banská Štiavnica má náročný terén, v zime sa robí oprava vozidiel, treba 

sa tým zaoberať ako s celkom.  

JUDr. Lukačko – k projektu - technika, ktorú sme dostali, má slúžiť mestu Banská Štiavnica. 

H. Koťová – spýtala sa na kluby dôchodcov a súvisiace výdavky, či sa to neplánuje 

pretransformovať na denné centrum pre dôchodcov, napr. od 08.00 hod. do 17.00 hod.? 

Mgr. Babiaková – za tieto peniaze sa to nedá zrealizovať, bolo by treba urobiť projekt 

a dodržiavať hygienické podmienky ako pre stacionár. Do budúcna to však nevylučuje. Mesto 

je zamerané na opatrovateľskú službu.  

Pozmeňujúce návrhy: 

Ing. Čabák – navrhol výdavkovú položku riadok č. 493 – čistenie miestnych komunikácií vo 

výške 20 tis. € presunúť do výdavkovej časti rozpočtu až po úprave staveniska Ul. 8. mája 

a Ul. SNP,   

35 tis. € - Povrazník – kapitálové výdavky (nebolo špecifikované) 

Ľ. Barák – navrhol položku program 6 OH – nákup techniky presunúť do príjmovej položky 

– rezerva mesta.  

Ing. Lievajová – upozornila, že nie je položka – rezerva mesta, 

k predneseným návrhom uviedla, že je možné o vyššie navrhnuté sumy 20 a 35 tis. € znížiť 

príjem, potom sa to môže znovu zaradiť. Príjem by mal byť v skutočnosti vyšší.  

Mgr. Babiaková – k prvému návrhu poslanca Čabáka uviedla, že tam aj príjem 20 tis. € je za 

záber verejného priestranstva od firmy Combin Banská Štiavnica, s. r. o., je tam zúčtovanie 

finančných prostriedkov z fondov.   

Ing. Čabák – investorom stavby je StVS, vykonávateľom prác firma Combin Banská 

Štiavnica, s. r. o., Mesto podpísalo zmluvu so StVS na práce naviac. V príjme peniaze môžu 

byť zaradené, ale navrhol 20 tis. € z výdavkovej časti nevyplatiť skôr, ako bude urobený 

poriadok na stavenisku Ul. 8. mája a SNP. Je to podmienka a jeho pozmeňujúci návrh.  

Návrhy, o ktorých sa hlasovalo: 

Ing. Čabák: 

 – položku 493 vo výške 20 tis. € odstrániť z výdavkovej časti a dať ju do príjmovej časti.  

prítomných 12, hlasovalo 12  za 8, proti 3, zdržal sa 1 

za: R. Antalová, Ľ. Barák, Ing. Čabák, H. Koťová, Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Mgr. Pál,   

      Mgr. Palášthy  

proti: I. Beňo, Ing. Čamaj, Ing. Zimmermann 

zdržal sa: RNDr. Bačík 

Tento návrh bol schválený.  

 

Ľ. Barák:  

- položku 631 vo výške 30 tis. € z výdavkovej časti vyňať, príjem zostane nezmenený. 

prítomných 12, hlasovalo 12 za 10, proti 1, zdržal sa 1 

za: R. Antalová, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Čamaj, H. Koťová, Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko,    

      Mgr. Pál, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann 



- 294 - 

 

proti: Ing. Čabák 

zdržal sa: RNDr. Bačík 

Tento návrh bol schválený.  

 

Ing. Lievajová – k schváleným návrhom uviedla, že príjmy aj výdavky budú môcť byť 

opätovne zapojené do rozpočtu mesta pri úprave rozpočtu, resp. rozpočtovým opatrením 

budúci rok. 

Mgr. Babiaková – do uznesenia budú doplnené 2 pripomienky, ktoré boli schválené ako 

pozmeňovacie návrhy.  

Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o celom rozpočte ešte raz, vrátane schválených zmien a 

prijalo    

             

Uznesenie č. 174/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

I. rozpočet mesta Banská Štiavnica pre rok 2016 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy              5 937 959 €     

- výdavky              3 518 302 €  

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              2 301 780 €      

- výdavky              3 000 018 €      

3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka    30 320 €      

 Základná škola J. Kollára    17 085 €      

 Základná umelecká škola    33 706 €      

 Centrum voľného času    10 480 €      

 MŠ Bratská      17 570 €      

 MŠ 1. mája      16 700 €   

 MŠ Mierová        3 602 €    

Spolu:     129 463 € 

4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka   917 589 €  

 Základná škola J. Kollára   457 850 €  

 Základná umelecká škola   288 474 €  

 Centrum voľného času     58 281 €  

 MŠ Bratská     230 615 €  

 MŠ 1. mája     260 700 € 

 MŠ Mierová       84 897 €  

Spolu:              2 298 406 € 

5. Rozpočet spolu 

- príjmy                        8 369 202 €  

- výdavky              8 816 726 € 

6. Finančné operácie 

- príjmy              1 262 400 € 

- výdavky      814 703 €  
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II. vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu príjmami bežného rozpočtu a príjmami    

     na finančných operáciách. 

 

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

a) výhľadový  viacročný rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  

    mesta na roky 2017 a 2018  

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

    rozpočtu mesta na roky 2017- 2018.   

 

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

2018 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju P. Heiler, riaditeľ TS, m. p., 

spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta – rozpočet je 

spracovaný ako vyrovnaný, náklady sú kryté príjmami. Navrhuje a schvaľuje sa na obdobie 

troch rokov, pričom rozpočet na rok 2016 je záväzný a je k nemu spracovaný aj komentár.  

Diskusia:   

Ľ. Barák – žiadal vysvetlenie k stredisku zberňa šatstva, príjmové položka je tvorená len 

dotáciou 7 tis. € + navýšenie 2 tis. €, položka chemické čistenie je len vo výdavkovej časti, 

príjem sa neinkasuje? 

P. Heiler – mestský rozpočet bol znížený na položke, ktorá sa týka TS, m. p., požiadal, aby sa 

na rok 2016 výdavky aj príjmy o sumu 30 tis. € upravili.  

K zberni prádla uviedol, že rozpočet je zostavený len v nadväznosti na mestský, ostatné veci 

týkajúce sa podnikania tu nie sú zahrnuté.  

Chemické čistenie je špeciálna služba vykonávaná dodávateľsky.  

Ľ. Barák – rozpočet je zle zostavený, dal návrh o materiáli rokovať, keď budú vysvetlené 

veci. Navrhol bod presunúť na záver rokovania.  

Ing. Ondrejmišková – doplnila, že nie sú uvedené príjmy z podnikateľskej činnosti, len 

z príspevku mesta.   

Ing. Láslo – povedal, že to mohlo byť vysvetlené v komentári, do tabuliek sa to nedáva.  

P. Heiler – je to podnikateľská činnosť, metodika je iná v rozpočtových príjmoch 

a v podnikateľskej činnosti.  

Ing. Lievajová – podnik má príjem, výber je cez pokladňu, táto môže byť len 

u podnikateľskej činnosti. Pri rozbore je dôležité rozpočtové hospodárenie. Podnikateľská 

činnosť nemôže byť stratová. Zberňa prádla je rozpočtové stredisko.  

Mgr. Babiaková – účtovne aj podľa metodiky je to dobre spracované.  

Ing. Lievajová – príspevková organizácia má náklady a výnosy, ak mesto službu chce, musí 

ju zaplatiť. V tomto prípade ide o sumu 7 tis. €.   

V nadväznosti na schválený mestský rozpočet sa v uznesení zníži suma bežného rozpočtu 

v príjmovej aj výdavkovej položke o 30 tis. €.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 175/2015 

 

Mestské   zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e    

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

      nasledovne: 
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Bežný rozpočet   2016  

  -  príjmy                                 709 590 € 

  -  výdavky                                  709 590 € 

 

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

 

Bežný rozpočet  2017 

  -  príjmy      626 590 € 

                       -  výdavky                                 626 590 € 

 

Bežný rozpočet  2018 

                       - príjmy      626 590 € 

                       - výdavky                                  626 590 €  

 

8. Návrh na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného  rozpočtu  

 

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

spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 

podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 176/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

Mesta Banská Štiavnica  

A.  S c h v a ľ u j e 

 

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

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

verejného osvetlenia. 

 

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

 

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

MsÚ, spracovateľom je Ing. J. Piliar, odd. organizačné, VS a SV. Spravodajstvo k bodu 

podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ.  

Diskusia:   

JUDr. Lukačko – plánované termíny zasadnutí MsZ by sa mali dodržiavať, plán práce by 

mal byť zverejnený. V prípade zmeny treba termín včas oznámiť.  

Ing. Čabák – mali by sa maximálne dodržiavať stanovené termíny, kvôli plánovaniu si 

pracovných povinností.  

Odporučil, aby zasadnutia MsZ boli častejšie ako 1x za 2 mesiace. Program rokovania býva 

bohatý, je to náročné. Navrhol, aby bolo MsZ častejšie, čas rokovania stanoviť od 13.00 hod., 

max. do 19.30 – 20.00 hod.  

Ľ. Barák – tiež je za to, aby boli rokovania častejšie, keď je to neskôr, veci sú neaktuálne.  
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Mgr. Babiaková – pripomienky od občanov treba odovzdať hneď, netreba čakať na 

rokovanie MsZ.  

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou, občania to chcú vidieť, čakajú na podnety od občanov, 

netreba otáľať s odpoveďami na otázky.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 177/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok    

     2016 

 

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

zodpovednosti výrobcov  

 

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

spracovateľom je P. Heiler, riaditeľ TS, m. p.. Spravodajstvo k bodu podal Ing. J. Čabák, 

poslanec MsZ – sú predložené 3 návrhy od firiem, ktoré sa zaoberajú problematikou 

odpadového hospodárstva. Každá z uvedených organizácií poskytla návrh zmluvy o budúcej 

zmluve, najprecíznejší je návrh firmy ENVI-PAK, a. s., ktorá podporuje triedený zber 

odpadu, svoju činnosť podporuje aj kampaňami.        

P. Heiler – od 1. 1. 2016 dochádza k zmene legislatívy, vstupuje do platnosti zákon NR SR č. 

79/2015. Na zberný dvor sa nebude môcť prijať niektorý odpad, napr. pneumatiky. Najväčším 

pozitívom by malo byť,  že náklady vytriedených komodít nebudú nákladom samosprávy, ale 

výrobcu, ktorý výrobok uvádza na trh. Musia si vybaviť autorizáciu. Do 31. 6. 2016 bude ešte 

fungovať starý systém, potom sa to pretransformuje. Musia byť na to pripravení – samospráva 

+ mesto bude mať zmluvu s organizáciou, ktorá bude hradiť TS, m. p..  

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – spýtal sa, či sú preddavkové ceny, ktoré akceptujú? 

P. Heiler – s firmou rokovali, sú vytýčené ciele a limity. Ceny budú musieť platiť.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo   

    

Uznesenie č. 178/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S ch v a ľ u j e   

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

      organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

 

11. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

 

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

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, spracovateľkou je JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, 

odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bloku majetkových vecí podal Ing. J. Čabák, 

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

      Čamaja a manželku Zdenku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 179/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

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

a 5571/6 , ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

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

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

 

B.  S c h v a ľ u j e      

 1. Prevod  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

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

trvalé trávne porasty, ktorý bol 

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

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

trvalé trávne porasty  

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

trvalé trávne porasty , ktorý bol 

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

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

trvalé trávne porasty  

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

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

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

zastavané plochy a nádvoria.   

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

stavebníctva,  v celkovej sume 1.786,00 €.  

 

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

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

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

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

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

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

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

blízkou osobou. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie: 

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

 

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

Čamaja a manželku Blanku Čamajovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 180/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

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

a 5571/7, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

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

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

    

B.  S c h v a ľ u j e      

1.  Prevod  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

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

trvalé trávne porasty, ktorý bol 

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

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

trvalé trávne 

porasty  

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

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

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

zastavené 

plochy a nádvoria.   
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       Nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

faktickým. 

Kupujúci sú blízkou osobou poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie: 

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

 

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

priamym predajom (žiadateľ Andrej Ihring) 

 

Diskusia:  

Ľ. Barák – keďže ide o pozemok v k. ú. Štiavnické Bane, spýtal sa, či je potrebné aj 

stanovisko Obce Štiavnické Bane? 

Ing. Ondrejmišková – nie je potrebné.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 181/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na priamy predaj  majetku   mesta  Banská Štiavnica  

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

trvalé trávne porasty, ktorý bol 

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

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

E KN 4832/4 o celkovej výmere 589 m
2 

trvalé trávne porasty  

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

záhrada, ktorý bol vytvorený na 

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

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

o celkovej výmere 589 m
2 

trvalé trávne porasty  

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

zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol 

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

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

o celkovej výmere 589 m
2 

trvalé trávne porasty  

 

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

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

pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti. 

 

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

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

        predpisov priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

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

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

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

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

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

 

   3. Vymenovanie komisie pre vyhodnotenie ponúk v zložení: 

predseda komisie:  Ing. Juraj Čabák 

člen komisie:  Mgr. Karol Palášthy 

člen komisie:   JUDr. Emília Jaďuďová 

zapisovateľ:    Oľga Nigríniová 

náhradník:   Ing. Ivana Ondrejmišková 

 

B. P o v e r u j e    

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

neskorších predpisov 

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

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

zverejnená najmenej po dobu 15 dní  

b.) zabezpečiť vyhodnotenie ponúk  s vyhotovením písomnej zápisnice 

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

Hlasovanie: 

Prítomných 11, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržalo sa 0 
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j) Schválenie poradia návrhov v OVS na predaj nehnuteľného majetku pozemku p. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 182/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

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

2. konštatovanie súťažnej komisie, že predložená ponuka splnila podmienky 

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže   

B.  S c h v a ľ u j e     

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

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

a 

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

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

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

výmere 97742 m2 zastavené plochy a nádvoria,   

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

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

s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 26.10.2015: 

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

zastúpená Ing. Michalom Tynkovanom, predsedom predstavenstva, 

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

zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

oddiel: Sa, vl. č. 859/S 

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

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

a nádvoria vo výmere 2213 m
2 

ktorý bol vytvorený na základe vypracovaného GOP č. 

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

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

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

v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 26.10.2015 pre 

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

zastúpená Ing. Michalom Tynkovanom, predsedom predstavenstva, bytom Lintich 

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

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

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

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

odhad hodnoty nehnuteľností, vo výške 107 000,00 € 

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

a správny poplatok za vklad nehnuteľnosti do KN.   

C.  p o v e r u j e    

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

opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia.  
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k) Opakovaná OVS Hájovňa – Červená studňa 

 

Diskusia:  

RNDr. Bačík – bol členom komisie vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži, podmienkou 

bolo doloženie čestného vyhlásenia. Navrhol preskúmať jeho pravdivosť a zvážiť oddelením 

PaSM právoplatnosť takejto zmluvy. Na základe nepravdivého čestného vyhlásenia sa 

občania dostanú k výhodám. Treba sa nad tým zamyslieť do budúcna.   

Ľ. Barák – dal návrh v časti VII, bode 3) 1.7 čestné vyhlásenie nahradiť   potvrdením o tom, 

že v čase podania žiadosti nemá žiadateľ po lehote  splatnosti žiadne záväzky voči Mestu 

Banská Štiavnica,  daňovému  úradu,  sociálnej a zdravotnej poisťovni, čo preukáže dokladom 

nie starším ako 3 mesiace.  

Mgr. Babiaková – do návrhu vyhlásenia OVS je potrebné doplniť termín jej vyhlásenia.     

Prítomní poslanci sa zhodli na vyhlásení OVS dňa 16. 12. 2015, s termínom súťaže 3. 2. 

2016, komisia zostáva tá istá ako v prvom kole.  

Prvé hlasovanie bolo o pozmeňujúcom návrhu poslanca Baráka.  

prítomných 12, hlasovalo 12                                                             za 11, proti 0, zdržalo sa 1 

zdržal sa: RNDr. Pavel Bačík  

Ďalšie hlasovanie bolo o celom návrhu uznesenia, vrátane schválenej zmeny, ktorý predniesol 

predseda návrhovej komisie Ľ. Barák. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo 

Uznesenie č. 183/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

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

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

                   spĺňala podmienky obchodnej verejnej súťaže a druhá predložená ponuka   

                   nespĺňala podmienky obchodnej verejnej súťaže 

    

B. S c h v a ľ u j e  

1) vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý  prenájom obytnej 

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

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

, zapísaného 

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

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

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

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

2) vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie: Ing. Juraj Čabák 

členovia komisie:  RNDr. Pavel Bačík 

    Ľubomír Barák  

    Mgr. Mikuláš Pál 

    JUDr. Emília Jaďuďová 

náhradníci:   Ing. Ivana Ondrejmišková 

zapisovateľ:  Marianna Orgoniová 
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C. P o v e r u j e  

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

v platnom znení, zverejniť, najmenej 15 dní pred uzávierkou na podávanie 

návrhov do obchodnej verejnej súťaže, podmienky  obchodnej verejnej súťaže a 

zabezpečiť vyhodnotenie súťažných návrhov komisiou menovanou v časti B.2 

tohto uznesenia. 

Výsledok súťaže a spôsob naloženia s majetkom mesta v rámci schválených 

súťažných podmienok po prerokovaní v mestskej rade predložiť na schválenie na 

najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva s odporučením víťaza. 

       

Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:  16. 12. 2015 

       

Mesto Banská Štiavnica 

v y h l a s u j e 

 

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

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

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

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

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

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

zapísaného na LV 

č. 3076. Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ulici Nad Rozgrundom č. 1.   

Nehnuteľnosti  sú vedené  na  Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici 

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

Štiavnica.   

 

Nehnuteľnosť sa nachádza v Ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Banská 

Štiavnica.  

 

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

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

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

Objekt bol ukončený a daný do užívania v roku 1951.  

Životnosť stavby je znalcom odhadnutá na 80 rokov. 

 

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

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

66 Banská Bystrica. 

 

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

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

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

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

lyžovanie, príp. korčuľovanie na priľahlom tajchu. 
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PODMIENKY OPAKOVANEJ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 
I  

Úvodné ustanovenie 

 Prenájom nehnuteľnosti  sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi,  

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

zverený  Mestu Banská Štiavnica“ a uznesením Mestského  zastupiteľstva V Banskej 

Štiavnici č. 130/2015, zo dňa 21.10.2015 

 

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

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

prenájom nehnuteľnosti obytnej budovy súp. č. 639  postavenej na p. č. C KN 7233 

zapísanej na LV č. 1 a pozemku p. č.  E KN 2606/1, lesné pozemky, vo výmere 1378 m
2 

zapísaných na LV č. 3076. 

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

EUR.   

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

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

Mestu Banská Štiavnica“ 

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

17.7.2014, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom. 

 

III 

Časový plán súťaže 

1) Vyhlásenie súťaže: 16. 12. 2015 

2) Do znaleckého posudku môžu záujemcovia nahliadnuť na Mestskom úrade, odd. 

právnom a správy  majetku, počas úradných hodín, do doby uzávierky tejto obchodnej 

verejnej súťaže 

3) Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 3. 2. 2016 do 15.00 hod.  

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

miestnosti Mestského úradu. 

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

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

podmienok bude po prerokovaní v mestskej rade predložený na najbližšie zasadnutie 

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

rozhodne uznesením. 

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

výsledku súťaže Mestským zastupiteľstvom.  

 

IV 

Podmienky opakovanej obchodnej verejnej súťaže 

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

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

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

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

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

zriadenie zariadenia pre cestovný ruch a to nástupnej stanice – zázemia pre turistov  
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      s informačnou službou,  sociálnym zariadením, občerstvením, úschovňou, parkoviskom, 

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

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

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

využitia nehnuteľností spolu s jednoduchou vizualizáciou a návrhom rozsahu 

poskytovania služieb v rámci cestovného ruchu  

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

budú všetky zo súťaže vylúčené. 

4) Požadovaná cena nájmu je cena minimálna.  

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

verejnej obchodnej súťaže. 

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

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

účet Mesta najneskôr do 15,00 hod. dňa 3. 2. 2016 tak,  aby bolo možné preveriť jej 

pripísanie  na účet mesta pred vyhodnotením podaných návrhov. O zložení zábezpeky 

predloží  navrhovateľ k svojmu návrhu hodnoverný doklad  potvrdený bankou. Na 

príkaze musí byť uvedený účel platby a kto platbu realizoval (záloha na predaj 

nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži firma – meno a priezvisko).  Záloha bude 

započítaná do ročného nájomného. 

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

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

zmluvnej pokuty.  

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

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

zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu. 

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

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

požadovanej predmetnou verejnou obchodnou súťažou.   

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

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

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

verejnej obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia  vyhodnotenia obchodnej verejnej 

súťaže   v Mestskom zastupiteľstve. 

12) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, 

meniť   podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na 

predkladanie  ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.   Zmena podmienok 

súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 

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

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

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

v úradných hodinách.   

14) Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej   v podmienkach  

súťaže. 

15) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

16) Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý 

v súťaži zvíťazil.  

17) Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa otvárania obálok, potom už komisia pracuje 

samostatne. 
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18) Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 dní od ukončenia predkladania 

návrhov súťaže na účet uvedený v predloženom  návrhu. 

 

V 

Podmienky  prenájmu 

1) Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti, schválením Mestským 

zastupiteľstvom v Banskej Štiavnici. 

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

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

v prospech vyhlasovateľa súťaže. 

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

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

víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov. 

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

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

budú považované za vstupnú investíciu do objektu,  spôsob kompenzácie nájomného 

preukázateľnými nákladmi nájomcu ako vstupnej investície vynaloženej na zhodnotenie 

predmetu nájmu. 

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

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

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

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

povinný uhradiť prenajímateľovi na základe faktúr vystavených prenajímateľom.    

7) Náklady ktoré presiahnu hodnotu dohodnutého nájmu  

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

z dôvodu  

    porušenia zmluvy nájomcom prenajímateľ nie je povinný nájomcovi kompenzovať. 

b) v prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy nájomcom pred dohodnutou 

lehotou  

    zo strany nájomcu prenajímateľ taktiež nie je povinný kompenzovať. 

c) ostatné prípady predčasného ukončenia nájmu vrátane spôsobu kompenzácie 

nákladov     

    budú vždy dohodnuté osobitnou dohodou medzi zmluvnými stranami.  

 

VI 

Kritéria hodnotenia návrhov 

1) Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné:                                      .                                                                                                                                                   

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

opakovanej verejnej obchodnej súťaže 

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

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

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

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

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

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

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

posúdenie účelu využitia predmetu nájmu, predloží navrhovateľ svoj zámer – štúdiu  
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využitia nehnuteľností spolu s jednoduchou vizualizáciou a návrhom rozsahu 

poskytovania služieb v rámci cestovného ruchu  

  

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

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

takto: 

    

 c)  navrhovaná  cena ročného nájmu za prenájom nehnuteľnosti predložená 

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

 

2) Víťazom opakovanej obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho 

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

sa priradí  poradie č. 2 . Takto bude postupované aj pri ďalších návrhoch, ktorým bude 

priradené číslo podľa poradia. 

3) V prípade rovnakých návrhov  rozhodne skorší termín podania návrhu. 

4) Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom 

a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 

 

VII 

Podanie ponuky/ návrhu 

1) Návrhy do opakovanej obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na 

adresu vyhlasovateľa :  

    Mesto Banská Štiavnica  

    Radničné nám. č. 1 

     969 24 Banská Štiavnica 

        s viditeľným označením - textom :  

„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA PRENÁJOM „ Červená studňa“ 
 

2) Poverený zamestnanec podateľne Mestského úradu vyznačí na obálke „ Prijaté :    

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

3) Povinné náležitosti návrhu na prenájom : 

1.1. presné označenie navrhovateľa  

(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.; 

fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, 

konajúcu osobu/ zástupcu, a priloží kópiu živnostenského listu, resp. 

aktuálneho výpisu z obchodného registra a tel. č.) 

1.2. označenie nehnuteľnosti o ktorú má navrhovateľ záujem  

1.3. ponuku  ceny ročného nájomného  a splnenie podmienky uhradenia zálohy   

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

          rozpisom navrhovaných stavebných úprav vrátane predbežnej kalkulácie  

          vynaložených finančných prostriedkov.          

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

         nachádza  v  čase podpísania nájomnej zmluvy. 

1.6. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže a spôsobom úhrady nájomného  

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

         žiadne záväzky voči Mestu Banská Štiavnica,  daňovému  úradu,   

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

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

         záloha      

1.9.   ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný / u právnickej osoby aj  pečiatka   

         a podpis  konajúcej osoby /. 

4) V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 

ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

 Banská Štiavnica, dňa 11. 12. 2015  

 

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.   

                    primátorka mesta 

Za správnosť: JUDr. Jaďuďová, v. r.  

 

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

v Banskej Štiavnici, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 184/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

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

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

zastavané plochy a nádvoria 

   

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

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

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

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

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

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

výške evidenčnej hodnoty tohto majetku. 

 

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

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

osobitného zreteľa: 

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

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

komunálneho odpadu, prevodom pozemku dôjde k usporiadaniu pozemku pod 

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

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

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

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

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

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

z vlastných zdrojov.    
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4. Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 

138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) 

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

zverený Mestu Banská Štiavnica, schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

B. P o v e r u j e    

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

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

974 01 Banská Bystrica. 

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

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

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

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

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

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

prevodu v MsZ.  

Hlasovanie:  

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

 

14. Rôzne 

a)  Návrh na povolené prekročenie výdavkov  

 

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

spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 

podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta - dňa 22.8.2013 podpísalo Mesto 

Banská Štiavnica so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Zmluvu o postúpení práv a 

povinností investora/stavebníka k časti vodnej stavby „Banská Štiavnica - odkanalizovanie Ul. 8. 

mája“ a „Banská Štiavnica - odkanalizovanie Ul. SNP“. Na základe uznesenia MSZ č. 70/2015 

bol dňa 25.6.2015 podpísaný dodatok k tejto zmluve, kde sa mesto zaviazalo uhradiť StVS, a.s. 

všetky prípadné výdavky, ktoré vzniknú pri realizácii projektu nad rámec 5% oprávnených 

výdavkov z NFP. Táto čiastka bola StVS, a.s. vyčíslená na 20 000 € a bola zapracovaná do návrhu 

rozpočtu pre rok 2016. Podľa aktuálnych informácií je predpoklad, že vzhľadom na potrebu 

zúčtovania celého projektu v rámci operačného programu Životné prostredie bude StVS, a. s. 

požadovať tieto prostriedky ešte v decembri roku 2015. Preto navrhujeme schváliť rozpočtové 

opatrenie pre rok 2015 tak, že v rozpočte Mesta Banská Štiavnica pre rok 2015 sa schváli 

poskytnutie prostriedkov pre StVS, a.s. vo výške 20 000 €, pričom túto sumu mestu uhradí firma 

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. formou dane za záber verejného priestranstva.  

V tomto prípade ide o rozpočtové opatrenie, ktoré vzhľadom na to, že sa navrhuje povolené 

prekročenie výdavkov v sume vyššej ako 5 000 €, podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 

(v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta B. Štiavnica, čl. 19)..    

Diskusia:  

Ing. Čabák – dal návrh, aby sa o bode nerokovalo, keďže v rozpočte sa táto suma 

neschválila, a aby sa rokovalo o bode až vtedy, keď bude známy účel, kvôli ktorému sa 

položka v rozpočte neschválila.   

Mgr. Babiaková – schválili sa peniaze na povrchovú úpravu Ulice 8. mája na rok 2016. Je za 

to, aby sa úhrada urobila až vtedy, keď sa veci dajú do poriadku.  
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Ing. Čabák – najprv by sa mala doriešiť jedna vec a potom schvaľovať presun, keď bude 

účel, pre ktorý sa to schvaľovalo.   

Mgr. Babiaková – pre rok 2016 sa to dalo von, nechala sa suma 20 tis. € na úpravu ulice,  ide 

o fondy, treba urobiť zúčtovanie do konca roka 2015. Dal sa návrh: 20 tis. bude príjem za 

záber verejného priestranstva a 20 tis. € bude výdaj spolufinancovanie zmluvy.  

Ing. Lievajová – ide o vec, ktorá sa dala von z rozpočtu 2016, vodári to žiadajú od mesta 

uhradiť teraz, v roku 2015.   

Ľ. Barák – táto informácia sa mala povedať skôr.  

Ing. Čabák – spýtal sa, prečo sa to dalo do roku 2016, keď to potrebujeme teraz. Dal návrh, 

aby sa o tomto bode nerokovalo.   

Mgr. Babiaková – keď sa to bude musieť zaplatiť, bude sa musieť zvolať rokovanie MsZ. 

Ide o tú istú čiastku. Stiahnuť sa bod nedá, program rokovania bol schválený, čiže o bode 

nehlasovať, alebo hlasovať s dodatkom.  

Ľ. Barák – treba hlasovať o predloženom návrhu.   

Mgr. Babiaková – materiál nebol na rokovaní Mestskej rady, preto treba najskôr hlasovať 

o návrhu, ktorý predniesol poslanec Čabák.  

Ing. Čabák – navrhol, aby sa o predloženom návrhu uznesenia nehlasovalo.  

prítomných 12, hlasovalo 12  za 5, proti 5, zdržalo sa 2 

za: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Čamaj, Ing. Zimmermann 

proti: R. Antalová, Ing. Čabák, Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Mgr. Pál 

zdržali sa: H. Koťová, Mgr. Palášthy 

Tento návrh nebol schválený, preto sa hlasovalo o návrhu uznesenia, ktorý bol predložený.  

prítomných12, hlasovalo 11 za 4, proti 3, zdržalo sa 4 

za: I. Beňo, Ing. Čamaj, JUDr. Lukačko, Ing. Zimmermann 

proti: Ing. Čabák, Mgr. Kružlic, Mgr. Pál 

zdržali sa: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, H. Koťová, Mgr. Palášthy 

nehlasoval: R. Antalová  

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

 

 

15. Interpelácie a dopyty 

Občania 

p. Jaďuď, Ul. 8. mája – vyslovil nespokojnoť za občanov ulice a vystúpil ohľadne 

kanalizácie a prebiehajúcich prác na Ul. 8. mája, na obhiadke ulice boli aj poslanci MsZ Ing. 

Čabák a Mgr. Palášthy, spolu s vedúcou odd. výstavby, ÚP a ŽP Ing. Kladivíkovou, firma 

Combin Banská Štiavnica práce zabezpečuje cez subdodávateľskú firmu. Asfalt je kladený 

priamo na hlinený podklad, práce nie sú vykonávané kvalitne.  

p. Tereňová, Ul. 8. mája – občania nie sú spokojní so zhotovením diela a jeho realizáciou, na 

kanalizácii sa robí od júla tohto roku, práce prestali, teraz pokračujú. Občania sú nespokojní, 

tri týždne je uzavretá cesta, hasiči a sanitka by sa tam nedostali, vyjadrili svoj nesúhlas, 

požiadali Mesto, aby vyzvalo zhotoviteľa diela na odstránenie nedostatkov a danie pozemkov 

do pôvodného stavu. Občania sa priebežne zaujímali o práce, ona osobne komunikovala 

s kontaktnou osobou zhotoviteľa pánom Piatrom, bolo jej povedané, že bude realizácia celého  
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asfaltu na celej ulici. Pred rokmi sa robili „válovce“ na odvedenie vody z cesty, teraz sa to 

znefunkčnilo. Cesta je poplátaná. Keď sa predtým dožadovali cesty, bolo im povedané, že sa 

urobí kanalizácia a cesta sa dá do poriadku. Ide o vstup na Kalváriu, ľudia tam bývajúci si 

udržujú okolie svojich domov.  

Mgr. Babiaková – osobne bola na firme Combin Banská Štiavnica, požiadala, aby to spravili 

tak ako to má byť. S úpravou cesty sa počítalo, ale nie s celým kobercom. Projekt EÚ 

nepočíta s celoplošnou úpravou. Teraz sa schválilo 20 tis. € na úpravu cesty, práce kontroluje 

zamestnanec Mesta Ing. Ruščák, informuje ju. Asfaltuje sa, treba očistiť aj rigoly, Mesto bude 

na tom trvať. Investor prisľúbil, že veci dá do poriadku.  

Mgr. Palášthy – na rokovaní bol predložený návrh rozpočtu mesta, suma 20 tis. € je 

pozdržaná dovtedy, kým sa práce neukončia. K vystúpeniu občanov, na stavbe začali robiť 4 

ľudia vtedy, keď to začali fotiť. Bola tam zhodená kopa asfaltu na kraji cesty, naberali to 

UNC aj spolu s blatom. Životnosť cesty nevie, aká bude. Ľudia majú pravdu.  

Ing. Čabák – dôležité je, ako bolo vydané rozkopávkové povolenie, aby bola možnosť do 

tohto vsupovať, rozhodnutím zaväzovať investora aj zhotoviteľa stavby, aby dodržali termíny,  

ak budú porušené, vtedy môžu nastúpiť sankcie v zmysle zákona o správnom konaní.  

Mgr. Babiaková – zmluvný vzťah je medzi StVS a firmou Combin Banská Štiavnica, s. r. o.. 

Mgr. Palášthy – ak sa bude robiť opatrenie, treba dosledovať, aby sa majetok mesta (dom na 

Ul. 8. mája a kanalizácia) dal do pôvodného stavu.  

Mgr. Babiaková – do poriadku treba dať cestu a rigoly, následne urobiť plot. Mesto napíše 

oficiálny list na konateľa StVS, dodávateľa stavby a zatelefonuje Ing. Gallovi. Mesto občanov 

oboznámi s vykonanými krokmi.   

Mgr. Palášthy – niektoré veci mali byť odsledované od začiatku niektorými zamestnancami 

Mesta. Dom na Ul. 8. mája sa predával v nevhodnom čase.  

p. Tereňová – spýtala sa, akú odozvu budú mať občania, ako to bolo vyriešené? Pracovníci 

firmy Combin Banská Štiavnica robili v lete zodpovedne, cestu po sebe si čistili a 

sprejazdňovali. Teraz robotníci nemali dozor, ktorý by dohliadal na práce.  

Ing. Čabák – povedal, že o dva týždne je štedrý deň, navrhol aby 17. 12. 2015 bol hraničný 

termín k tomu, aby všetci, kto sú do toho zainteresovaní, iniciátorom by mala byť pani 

primátorka, využili všetky možnosti, aké sú. Ide o nedodržané termíny, treba uplatniť sankcie.  

JUDr. Lukačko – ak sú porušené pravidlá, treba aby správny orgán použil sankcie. 

  

Poslanci MsZ 

 

H. Koťová – popri jej dome na Kolpašskej ulici je chodník - skratka na Drieňovú, požiadala o 

nahradenie dreveného zábradlia popri chodníku kovovým, v dĺžke cca 20 – 30 m.  

R. Antalová – spýtala sa, čo sa vyrokovalo ohľadne prepadnutého kanála na Križovatke? 

Ing. Ondrejmišková – informácia sa dala aj do Štiavnických novín, ide o to, že sa sporia dve 

inštitúcie, koho je vodný tok, rieši to OÚ odbor starostlivosti o ŽP, nevedeli sa dohodnúť 

SVP, š. p. s Lesmi SR, na Okresnom úrade prebieha konanie o určení vlastníctva správy toku 

a následne rozhodne kompetentný orgán o tom, ktorá organizácia to zabezpečí. Problém trvá 

skoro rok, Mesto to iniciuje, ale nie je to mestský majetok, teda Mesto nemôže vynakladať 

finančné prostriedky, muselo by zodpovedať za prípadné škody. Nie je to v kompetencii 

Mesta.    

Ing. Čabák – mohlo by vstúpiť do riešenia aj StVS, v tomto úseku plní tok funkciu 

kanalizačného zberača.  

Mgr. Babiaková – Lesy SR by mali odovzdať vodný tok SVP, š. p.. OÚ odbor starostlivosti 

o ŽP ich vyzval, aby tok odovzdali SVP, š. p., zatiaľ nič neodovzdali.  
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R. Antalová – pripomenula interpeláciu z minulého MsZ, zábradlie na vstupe do domu 

smútku Frauenberg, v akom je to štádiu?  

Ing. Ondrejmišková -  k veci sa dalo stanovisko, návrh urobil architekt mesta, je to zaradené 

v rozpočte mesta. 

R. Antalová – objekt bývalej pošty na Štefultove, teraz je tam klub dôchodcov, sú na to 

v rozpočte vyčlenené peniaze, omietka, podlahy a čo zvyšok budovy - strecha je v zlom stave, 

časť domu je prepadnutá, celé je to mestský majetok. Je možné využiť aj podkrovie, ide 

o historickú budovu. Kultúrny dom je nefunkčný.  

Mgr. Babiaková – keď sa predkladá návrh na úpravu, treba určiť, z akej položky to dať? 

R. Antalová – spýtala sa, kedy sa bude sedieť k pasportizácii ciest?      

Mgr. Babiaková – materiál dostali všetci poslanci MsZ, rokovalo sa  o ňom pri návrhu 

rozpočtu mesta. Materiál bol aj na rokovaní Mestskej rady dňa 15. 10. 2015, všetkým 

poslancom bol zaslaný elektronicky dňa 26. 10. 2015. Do dnešného dňa nedostala 

pripomienky. Má záujem o vyriešenie Mládežníckej ulice.  

Ak poslanci majú záujem ešte raz sedieť k pasportizácii ciest, treba sa dohodnúť na termíne.      

 

Mgr. Palášthy – na riaditeľa TS, m.p., má informácie o zamestnancoch TS, m. p. a ich 

komunikácii, kde sa vyjadrili, že nemôžu opraviť svetlá, lebo vešajú vianočnú výzdou, žiadal 

vysvetlenie. Takýto spôsob komunikácie nie je vhodný.  

P. Heiler – s kolegami sa rozprával, takto sa nik nevyjadril, vzhľadom na poruchy, a je ich 

veľa, robí sa aj vianočná výzdoba, poruchy sa riešili. 

Mgr. Palášthy – pochválil vianočnú výzdobu, ktorá je veľmi pekná a páči sa aj ľuďom.  

 

Ing. Čabák -  odporučil porovnať kroniku za rok 2002, resp. za rok 1996, či to, čo je zapísané 

v kronike, poslanci aj schválili? Treba dať informáciu na rokovanie MsZ,  

-  vyžaduje, pozrel niektoré obce, napr. Zubrohlava a Beňuš, majú smeernice o tom, ako sa  

kronika písať má, čo má obsahovať. Bol spracovaný materiál (za primátora Ing. Lichnera, 

CSc.), ktorý sa o téme zmieňoval, možno by bolo treba zobrať inšpiráciu z týchto obcí, mohlo 

by to obohatiť prácu našej kronikárky, z akých zdrojov čerpal. Odporúča, aby to bolo jedným 

z bodov rokovania mestského zastupiteľstva v I. polroku 2016, inormácie o kronike, aby úrad 

spracoval aj smernicu na spracovanie kroniky,  

- časté poruchy verejného osvetlenia, upozornil na to, funkčný info – kanál, využívať toto, 

informácie poslancom posielať aj mimo rokovaní MsZ,  

- zaujíma ho, schvaľovalo sa VZN o správnom označovaní domov a ulíc, ako bola 

zabezpečená kontrola, nezistil posun k lepšiemu,  

- web sídlo, za posledné obdobie zaznamenal 4 podnety od občanov, ktoré súvisia s naším 

sídlom, je špecifický prístup na úradnú tabuľu, cez občana, boli podnety, aby svietila na 

úvode sústavne, tiež je zlá navigácia na OOCR,  

- požadoval, aby sa príprava materiálov uskutočňovala v súlade s rokovacím poriadkom – 

v bode 6 sa hovorí: „názvy ulíc sa píšu tak, ako boli schválené vo VZN, predkladateľ 

materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah a forma, vrátane návrhu na uznesenie sú v súlade 

s ústavou SR,ústavnými zákonmi, VZN mesta...“ 

Mgr. Babiaková – zákon bol novelizovaný, musí sa vypisovať celé slovo ulica, budú 

parlamentné voľby, do tej doby sa žiadne úpravy v názvoch ulíc nesmú robiť.  

Ing. Ondrejmišková – označovanie ulíc, keď sa prijalo nové VZN, bol termín, vyšla novela 

zájkona o označovaní ulíc, názov ulice musí obsahovať aj slovo ulica, bude to potrebné aj na 

tabuliach, bude to potrebné aj v našom VZN upraviť. Teraz je obdobie, kedy sa VZN nesmú  
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opravovať z dôvodu konania volieb. Zamestnanci, ktorí budú nosiť oznámenie o voľbách, 

budú zapisovať, kde označenia chýbajú a treba ich doplniť,  

- k materiálom na rokovanie, zamestnanci MsÚ sú upozornení, aby dodržiavali správne názvy 

ulíc.  

Ing. Čabák – na objekte Mesta je označenie, ktoré v meste nie je, a to Radničná ulica, nie je 

v zozname ulíc, treba dať do súladu s VZN.  

Ing. Piliar – úradná tabuľa je prístupná z hlavnej stránky, najdôležitejšie veci sú v hlavnom 

menu, prípadne na stránke je políčko „hľadaj“, tam treba zadať hľadaný výraz, aktuality na 

všetkých stránkach sa posúvajú v časovom slede.  

Ing. Marko – OOCR – zo zelenej lišty je odklik na zem baníkov, stránka Travel, logo región 

Banská Štiavnica, chybu opravia – návštevník, aby tiež odviedol na Travel, môže sa to 

doplniť.  

Ing. Piliar – SMS kanál opäť funguje, bol vypadnutý.  

 

Ľ. Barák –kazia sa lampy, odstraňujú sa veci, dávajú sa peniaze na údržbu, 

- za plavárňou treba vysprávkovať cestu, kazia sa autá, cesta by sa dala zokruhovať,  

- spýtal sa, kedy je termín ukončenia výstavby ihriska na Drieňovej?  

Mgr. Babiaková – 30. 6. 2016.    

Ľ. Barák – k rozpočtu, cesta k internátu, je to jeden z najnebezpečnejších úsekov. 

Mgr. Babiaková – je projekt aj rozpočet, bola na VÚC žiadať peniaze, zajtra je 

zastupiteľstvo BBSK, schvaľujú rozpočet. Prioritne je potrebné riešiť Gymnázium, na ktoré 

bolo vysúťažených 357 tis. €.  Na chodník je najprv treba pripraviť súťaž, ktorá určí 

predpokladanú sumu investície vybudovania chodníka.  V návrhu rozpočtu je potrebné zvýšiť 

finančné prostriedky na investičnú akciu Gymnázium o 132 tis. € z navrhovaných 200 tis. € 

na 332 tis. € a rekonštrukciu strechy, telocvične SOŠ služieb a lesníctva vo výške 150 tis. €, 

nakoľko sa jedná o havarijný stav. Obe požiadavky na uvedené investície predložila 

v poslaneckom návrhu. 

- kúpele, treba to upraviť, chce sa riešiť parkovanie, v rozpočte na rok 2016 sa hovorilo o tom, 

že by sa odklonila doprava a vychádzala pri plavárni.  

Ľ. Barák – poďakoval konateľovi Bytovej správy, dostali dopracovaný materiál do komisie 

sociálnej a bytovej, treba, aby sa na Valnom zhromaždení, resp. v Dozornej rade BS 

k materiálu vrátili. Navrhol, aby Mesto pripravilo dodatok k VZN, požiadavka – doložiť 

čestné vyhlásenie je málo, ak nemá žiadateľ vyrovnané podlžnosti, je predpoklad, že nebude 

platiť za byt. 

 

RNDr. Bačík -  v komisii vysvetlí veci, napr. Budovateľská 15, je usmernenie audítorky, 

treba to vysvetliť. 

Mgr. Babiaková – zákon špecifikuje, na čo sa môže nájom použiť, v ŠFRB je novela. Mesto 

musí vinkulovať 3 mesačný nájom voči ŠFRB. Zákon špecifikuje, čo sa z nájmu môže hradiť.  
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16. Záver 

 

Primátorka mesta poďakovala za účasť a prácu poslancov v roku 2015, nie je vylúčené, že sa 

ešte v tomto roku stretneme, popriala všetkým veľa zdravia, pohody, aby si počas sviatkov 

oddýchli v uponáhľanom svete. Pozvala na večeru do SHA na Drieňovej.  

Mestské zastupiteľstvo bolo ukončené o 18.30 hod.  

 

 

 

Celý priebeh 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 I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I neprítomný

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

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

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Čamaj Ján I I I I I I I I

8. Koťová Helena neprítomný neprítomný I I I I I I

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

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

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Palášthy Karol I I I I I I I I

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I
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3. Barák Ľubomír I I I I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I I I I
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