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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  13. decembra 2017 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach podľa zákona č. 582/2004 o 

miestnych daniach  

4. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa 

zákona č. 582/2004 o miestnych daniach  

5. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica pre roky 2018, 2019 a 2020  

6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2018, 2019 a 2020  

7. Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018  

8. Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018  

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

a) Prevod časti pozemku p. č. C KN 42/2  v k. ú. Vyhne, pre E. Straku s manž., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 1475/2 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou 

a priľahlého pozemku (Ing. Šomodík s manželkou)  

c) Prevod  pozemkov parc. č. C KN 1744 a 1745  v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad 

hodný  osobitného zreteľa (kupujúci Eva Šoučíková)  

d) Prevod pozemku parc. č. E KN 6409/104 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci Vozárová a spol.) 

e) Zámer  na zámenu lesných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

10. Zriadenie Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), na 

Ulici 1. mája č. 1165/4, 969 01 Banská Štiavnica  

11. Rôzne 

12. Interpelácie a dopyty 

13. Záver  

 

 

Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

 

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

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

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

                            Zimmermann        

 

Na rokovaní bola  100 % -ná účasť 
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Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór Mesta  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p.  

 

vedúci oddelení MsÚ:        Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  

 Oľga Nigríniová, odd. právne a správy majetku 

                                            Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV 

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

 Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku  

                                            Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. regionálneho rozvoja a MV 

                                            Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry a MK 

                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  

  Mgr. Michal Kríž, redaktor ŠN 

                                            Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta  

                                            Igor Kuhn, OOCR región B. Štiavnica  

zapisovateľka:                    Eva Turányiová  

 

Ďalší prítomní: 

Slovanet - VIO TV    

Jana Ciesarová, občan mesta   

Matúš Kaník, občan mesta 

Ing. Rudolf Rücker, občan Štiavnických Baní 

Ing. Oldřich Havlík, občan Štiavnických Baní 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 12:00 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 8 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Neskôr prišli poslanci: JUDr. Dušan Lukačko, Ľubomír Barák, Ing. Ján 

Čamaj, Ing. Juraj Čabák a I. Beňo.       

Primátorka mesta prečítala program rokovania.  

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

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom použitia automatizovaného systému 

hlasovania.  

Ďalej primátorka mesta navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Dušan Lukačko, 

predseda, Renáta Antalová, člen, RNDr. Pavel Bačík, člen.  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  Dušan Beránek a Ing. Ján Čamaj.     

Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Iné návrhy na zmenu programu neboli a Mestské zastupiteľstvo prijalo   
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Uznesenie č. 176/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

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

13. december  2017, 

 

2. návrhovú komisiu v zložení:  

 JUDr. Dušan Lukačko, Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík  

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

prednostka MsÚ, ktorá k bodu podala aj spravodajstvo – uviedla, že plnenie jednotlivých 

uznesení je uvedené v predloženej správe, vzhľadom k tomu, že posledné zasadnutie bolo 

pred 2 týždňami, niektoré uznesenia sú v štádiu plnenia. Na prípadné otázky zodpovie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

  

Uznesenie č. 177/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plenia uznesení zo zasadntuia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,   

     konaného dňa 29. novembra  2017 

 

3. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach podľa zákona č.  

582/2004 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 

podala Mgr. N. Babiaková – je predložený návrh nového VZN, sú v ňom navrhnuté zmeny, 

pripomienky sú vyhodnotené. Uskutočnilo sa stretnutie so Združením turizmu Banská 

Štiavnica, ktoré navrhlo ponechať daň za ubytovaciu kapacitu v pôvodnej výške 0,50 €. 

Spracovateľ pripomienku akceptoval a k zmene pristúpi v roku 2019. Návrh VZN bol 

prerokovaný v Mestskej rade, ktorá ho odporučila schváliť bez pripomienok a komisiách 

MsZ. Komisia výstavby, RR a ŽP odporučila sadzbu dane za ubytovanie nezvyšovať, sadzbu 

ponechať v doterajšej výške 0,50 € za osobu a prenocovanie.     

Združenie turizmu Banská Štiavnica ďalej navrhlo:  

1. Zmeniť § 17 ods. 2 nasledovne: 

a) 0,20 € za každý aj začatý m
2
 užívaného verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň – územie Mestskej pamiatkovej rezervácie 

b) 0,10 € za každý aj začatý m
2
 užívaného verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň – územie rekreačnej oblasti Počúvadlianske Jazero 
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c) 0,05 € za každý aj začatý m
2
 užívaného verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň – ostatné časti mesta a Banky 

Pripomienku spracovateľ navrhuje neakceptovať vzhľadom na pomerne výrazné zvýšenie 

platby za sezónne terasy aj pri schválení  pôvodného návrhu.  

Súčasťou predloženého materiálu je vyhodnotenie pripomienok.  

Diskusia:  

Mgr. Pál – k pripomienke Združenia turizmu Banská Štiavnica nezvyšovať poplatok za 

ubytovaciu kapacitu a ponechať ho vo výške 0,50 € uviedol, že poplatok platia návštevníci. 

Veľa zariadení to obchádza a poplatok nechce vyberať a odvádzať mestu. Verí, že Mestský 

úrad prijme opatrenia, aby všetci poplatok platili a tento slúžil na skvalitnenie služieb pre 

návštevníkov mesta.    

Spýtal sa, čo sa myslí sadzbou dane za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie?  

Ing. Lievajová – myslí sa tým nebytový priestor v bytových domoch, využívaný na 

podnikanie, resp. časť bytu. Sú to aj predajne v bytových domoch.  

Ing. Čabák – k poplatku za ubytovaciu kapacitu uviedol, že je potrebné jeho výber zlepšiť, 

zverejňovať výzvy na povinnosť platby, urobiť kampaň, vysvetľovať. Otázkou je, či 

ubytovateľ poplatok nevyberie a následne daň neodvedie. Treba urobiť zásadný krok 

a vyriešiť to. Peniaze treba vyberať a odvádzať. Poplatok za ubytovaciu kapacitu je vrátený 

späť na podporu turizmu a CR. K pripomienke Združenia turizmu Banská Štiavnica (ZT BS), 

ktoré žiada ponechanie dane za ubytovanie na úrovni 0,50 € a nezvyšovanie na 0,70 €, návrh 

sa mal prerokovať skôr, pred štádiom schvaľovania, pretože samospráva navrhla zvýšenie, ale 

teraz pod tlakom ZT BS ustupuje, čo nie je pravda. K záberu verejného priestranstva na účel 

terás – prvé obdobie bola snaha podporiť terasy, v niektorých prípadoch boli príjmy z terás 

nižšie, vzhľadom na obsadenosť a výnos, ktorý mali konkrétni podnikatelia. Dalo by sa to 

porovnať podľa doteraz platných nájomných zmlúv. Spýtal sa, koľko to bolo doteraz, aby sa 

vedelo povedať, či je nárast dramatický. Sadzba je 0,10 €/m
2
 a keď sa to porovná s poplatkom 

za záber verejného priestranstva 0,50 €/m
2
, čo je nevyhnutné (zloženie stavebného materiálu, 

lešenie) a terasy sú podnikateľská činnosť.  Rozdiel 0,40 € sa mu zdá neadekvátny. Aj za 

dočasnú skládku je 0,50 €/m
2
.  

Ing. Lievajová – uviedla príklad, napr. terasa v centre mesta na hornom trotuári 18 m
2
 platila 

105 € na pol roka a teraz to bude 331 € za pol roka, čo vychádza 50 € na mesiac. Čím je terasa 

väčšia, tým je poplatok vyšší. Je to cca 3 násobok toho, čo platili.   

Ing. Čabák – jedna vec je absolútna suma, druhá jednotková cena. Treba porovnávať rovnaké 

parametre, vtedy to dáva obraz.    

Ľ. Barák – k dani z bytov, je to cca 0,13 €/m
2
. Daň je nízka, náklady na správu a údržbu sú 

vyššie. Aj poštovné je niekedy vyššie. Do budúceho roka treba nachystať prierez, koľko je 

bytov, aká suma, koľko to zaťaží. Napr. na Drieňovej treba niekoľkokrát kosiť. S vecami sa 

nehýbalo niekoľko rokov, sadzby sú nízke. Služby, ktoré mesto musí zabezpečovať, niečo 

stoja.  

K dani za ubytovanie – ZT BS, nemali by nič proti zdvihnutiu, keby bol výber lepší, aj 

kontrola. Ak sa daň nevyberie, mala by sa vymáhať od ubytovaného. Treba urobiť rozpravu tu 

aj v štáte. Sú tu nízko nákladové ubytovania (napr. 7 €/noc + daň za ubytovanie), napr. 

stavebné firmy ubytovávajú zamestnancov.   
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Ing. Čabák – faktickou pripomienkou, je to téma, ktorú treba pripravovať celoročne. Dávať 

návrhy poslancom aj komisiám, komunikovať. Je to dôležitá téma, treba sa jej venovať celý 

rok.  

Mgr. Pál – Ľ. Barák spomenul zásadnú vec, odčleniť ubytovacie zariadenia a mohla by sa 

urobiť rôzna sadzba dane.   

Mgr. Babiaková  - ak ubytováva stavebná firma, má položku v nákladových častiach (diety), 

nie je to téma, ktorou sa zaoberáme len teraz. V OOCR sa o tom diskutovalo. Viac peňazí 

treba aj do propagácie. Venovala tomu veľa času, kontrolné mechanizmy sú zo zákona, bolo 

viac návrhov. Hovorilo sa o platení, kto nezaplatí, bude platiť podľa počtu postelí, ktoré 

zariadenie má. Neprešlo to. Zvýšil sa výber, urobia sa kroky, napíše list. Dôkazové bremeno 

je na Meste, ubytovateľ sa oznámi  finančnej správe, nech vykonajú kontroly. Mali by sa 

viesť ubytovacie knihy. Peniaze by sa vo väčšej miere dali do CR.  

RNDr. Bačík – zaoberal sa témou aj predtým, sú 2 druhy neplatičov: 

l. Neplatiči ubytovávajúci načierno, prenajímajú byty ako apartmány, vie ako ich donútiť aby 

platili. Skupujú byty na internete ponúkajú prenájom, sú to byty určené na trvalé bývanie, 

nájomníci majú rušivé správanie. 

2. Neplatiči, ktorí nepriznajú všetkých ubytovaných, samospráva nemá právo vojsť 

a skontrolovať. Treba nájsť spôsob, ako ich donútiť platiť. Ak sa to doteraz nepodarilo, je to 

ťažko. Sú aj neštandardné metódy, ako donútiť prevádzkovateľov ubytovania, aby daň platili. 

Na ekonomickej komisii sa zaoberali prenájmom verejného priestranstva na účel terás, vyšlo 

to ako spravodlivé.   

Návrh poplatku za terasy a zvýšenie dane za ubytovanie z 50 centov na 70 centov, chodí sem 

veľa turistov, Banská Štiavnica má svoje meno, ľudia majú záujem o mesto. Zvýšenie je 

minimálne.  

Ing. Čabák – k nelegálnemu ubytovaniu, ktoré je rozšírené, z vlastnej skúsenosti uviedol 

príklad z Florencie, ak ubytovávajú v bytoch, prvým krokom je vystavenie dokladu 

o zaplatení za ubytovaného 1,50 €.  

Mgr. Kružlic – nestotožňuje sa s návrhom ZT BS, aby poplatok za ubytovaciu kapacitu 

zostal 50 centov.  K neplatičom, nie je možnosť ich zverejnenia. Je to o čestnosti 

ubytovateľov,  majú daň zverejnenú vo svojej ponuke ubytovania, vyberú ju a neodvedú. 

Každý platí dane rôzneho druhu. Vlani sa zvýšil poplatok za parkovanie a bol to prínos do 

rozpočtu mesta. Tento poplatok nezaťaží poskytovateľov ubytovania, platia ho ubytovaní.   

H. Koťová – poďakovala Ing. Lievajovej, bola aj na ich Komisii sociálnej a bytovej, dobre to 

vysvetlila. Spýtala sa k par. 6, oslobodenie od dane, nie je veľa takých rodín, ako oni, že člen 

rodiny je zbavený svojprávnosti a rodič je vlastník motorového vozidla, vzťahuje sa tu 

zníženie dane? 

Ing. Lievajová – daňovú povinnosť má vlastník vozidla.     

Mgr. Palášthy – je za to, aby sa už na Mestskú radu prizývali zástupcovia ZT BS, aby na 

MsR boli kompletné informácie, aby výsledok z MSR bol rovnaký ako dostanú na MsZ. 

Stotožňuje sa s názorom poslanca Baráka, na všetko treba mať peniaze, každý očakáva 

služby. K výberu daní - je tu veľa návštevnosti. Je to podpora kultúry, ale nie je to rovnaká  
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podpora pre všetkých (ubytovateľom v centre mesta sa to vráti viac, ubytovateľom 

v okrajových častiach v menšej miere).  

Ing. Zimmermnan – na poslanca Palášthyho, stanovisko je predložené rovnaké ako na MsR.  

Mgr. Babiaková – ZT BS zastupuje len niektorých ubytovateľov, ďalších zastrešuje OOCR, 

nie všetci však majú zastúpenie.          

Keďže už neboli iné pripomienky, hlasovalo sa o pozmeňujúcich návrhoch:   

1. Návrh Združenia turizmu Banská Štiavnica 

Zmeniť § 17 ods. 2 nasledovne: 

a) 0,20 € za každý aj začatý m
2
 užívaného verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň – územie Mestskej pamiatkovej rezervácie 

b) 0,10 € za každý aj začatý m
2
 užívaného verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň – územie rekreačnej oblasti Počúvadlianske Jazero 

c) 0,05 € za každý aj začatý m
2
 užívaného verejného priestranstva a každý aj 

začatý deň – ostatné časti mesta a Banky 

 

prítomných 13, hlasovalo 13 za 2, proti 9, zdržali sa 2 

za: H. Koťová, JUDr. Lukačko 

proti: R. Antalová, RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Čabák, Mgr. Kružlic, Mgr. Pál,   

          Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann 

zdržali sa: D. Beránek, Ing. Čamaj  

Tento návrh nebol schválený.  

 

2. Návrh Združenia turizmu Banská Štiavnica 

Zmena § 20 ods. 1 – sadzbu dane za ubytovanie zmeniť na pôvodnú výšku 0,50 €  

Prítomných 13, hlasovalo 13 za 5, proti 5, zdržali sa 3 

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

proti: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, D. Beránek, Mgr. Kružlic 

zdržali sa: Ing. Čamaj, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann 

Tento návrh nebol schválený.  

 

3. Návrh Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

 

Sadzbu dane za ubytovanie nezvyšovať, sadzbu ponechať v doterajšej výške 0,50 € za osobu 

a prenocovanie.  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 4, proti 6, zdržali sa 2 

za: R. Antalová, Ing. Čabák, H. Koťová, Mgr. Pál 

proti: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Ing. Zimmermann 

zdržali sa: D. Beránek, Ing. Čamaj,   

Tento návrh nebol schválený.  

 

Ďalej nasledovalo hlasovanie o celom návrhu VZN, tak ako bol pôvodne spracovaný. Ani 

jeden z pozmeňujúcich návrhov nebol schválený.    
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Mestské zastupiteľstvo prijalo    

  

Uznesenie č. 178/2017 

 

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 

u z n á š a   sa   na 

 

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č.  10/2017  o miestnych 

daniach.  

 

4. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

podľa zákona č. 582/2004 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 

podala Mgr. N. Babiaková – je predložený návrh nového VZN, ktorý bol prerokovaný 

v Mestskej rade a komisiách MsZ bez pripomienok. Návrh bol v zákonom stanovenej lehote 

zverejnený na úradnej tabuli a neboli k nemu podané žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 179/2017 

 

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  sa na  

 

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č.   11/2017 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

 

5. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2018, 2019 a 2020  

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

spracovateľom je Ing. I. Demian, vedúci ekonomického úseku TS, m. p.. Spravodajstvo 

k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta. 

Diskusia:   

Ľ. Barák – zberňa prádla má príjem 7 tis. €, je v mínuse, iný príjem nie je uvedený. Je to 

služba, kde je aj príjem, spýtal sa, kde túto položku nájde? 
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Ing. Lievajová – vysvetlila, že výdavky sú väčšie ak príspevok z rozpočtu mesta. Zvyšok je 

krytý príjmom za službu. Je to uvedené v podnikateľskej činnosti, tento sa nerozpočtuje. Iné 

je rozpočet a iné je finančný plán.  

Ľ. Barák – nevie, aké sú tržby. Treba to uviesť. Príspevok sa zvyšoval zo 4 na 7 tis. €.  

Ing. Lievajová – tento sa zúčtováva ku koncu roka ako dotácia.  

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou, údaj za príjem, vrátane podnikateľskej činnosti je 

uvedený v rozbore hospodárenia za rok. Dá sa zistiť pri jeho predložení, aký je hospodársky 

výsledok. Ide o sociálnu službu.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo    

 

Uznesenie č. 180/2017 

Mestské   zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica na rok 2018             

       nasledovne: 

 

- Bežný rozpočet  na rok 2018  

  -  príjmy                                 719 530,-   

  -  výdavky                                  719 530,-  

 

- Kapitálový rozpočet na rok 2018 

- príjmy                                     97 024,- 

- výdavky                                  97 024,- 

    

B. B e r i e   n a v e d o m i e    výhľadový rozpočet na roky 2019, 2020 

 

- Bežný rozpočet  2019 

  -  príjmy      709 030,-  

                       -  výdavky                                 709 030,- 

 

- Bežný rozpočet  2020 

                       - príjmy      709 030,- 

                       - výdavky                                  709 030,-   

 

6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2018, 2019 a 2020  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického 

oddelenia.  

Primátorka mesta – návrh rozpočtu mesta je zverejnený na úradnej tabuli mesta, bol 

prerokovaný v Mestskej rade a komisiách MsZ. Mestská rada odporučila výdavok na kúpu 

vozidla pre zimnú údržbu s výmenným systémom, sypačom, radlicou a cisternou zapracovať 

do rozpočtu pre rok 2018 a to do výdavkovej časti  sumu 214 680 € a schváliť tento výdavok 

z rezervného fondu mesta. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty škôl, novinkou je, že základné 

a materské školy  rozpočtujú aj potraviny v školských jedálňach. To znamená, že rozpočtujú  
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vyšší príjem aj vyššie výdavky.  V návrhu rozpočtu je uvedené, na čo sa použijú prostriedky 

rezervného fondu.  Podané pripomienky sú vyhodnotené a tvoria prílohu materiálu.  

Okrem pripomienky z Mestskej rady prišla pripomienka od Mgr. M. Macharika, občana 

Banskej Štiavnice, ktorý požiadal o zaradenie do rozpočtu rekonštrukciu časti Ulice pod 

Kalváriou vo výške 10 000 €. Taktiež Komisia výstavby, RR a ŽP odporučila túto požiadavku 

zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2018.  K tomuto návrhu si vyžiadala stanovisko 

kompetentného zamestnanca MsÚ, ktorý uviedol, že na opravu predmetného úseku 

a požadovanej opravy cesty od križovatky Ul. 8. mája po prvú kaplnku by bolo potrebných 

cca 85 tis. €. Rozpočet na opravu cesty podľa spracovanej PD je 580 tis. €. Postup prác musí 

vychádzať z rozpočtu stavby, 10 tis. € nepostačuje. Ďalšia pripomienka z Komisie výstavby, 

RR a ŽP je zaradiť do  návrhu rozpočtu mesta vytvorenie parkoviska pred Mestskými 

kúpeľmi vo výške 10 tis. €. Nie je ale uvedené, z ktorej položky peniaze presunúť.  

Diskusia:  

Ing. Čabák – je si vedomý toho, že keď sa chcú peniaze použiť, treba uviesť, odkiaľ ich 

zobrať. To sa ale nemôže vzťahovať na občanov, resp. združenia, ktorí nemajú vedomosť, aká 

je skladba rozpočtu. K oprave cesty ku kalvárii – má pochybnosť o tom, že predmetný úsek 

od odbočky do Ul. 8. mája po prvú kaplnku si vyžaduje náklad 80 tis. €, ide o cca 20-30 m 

úsek cesty.  

Mgr. Babiaková – boli návrhy z komisie, je predložený rozpočet, oprava cesty nie je 

vysúťažená. Pri schvaľovaní záverečného účtu treba rozhodnúť, ulicu treba aj odvodniť.  

Ing. Čabák – namieta voči tomu, aká bola interpretácia, je jasné, že ide  konkrétny úsek 20 – 

30 m, ak je taká objednávka, nech sa konkrétny zamestnanec zameria na tento úsek 

a poskytne potrebné údaje.  

Mgr. Babiaková – musela by sa zadať konkrétna požiadavka a tú dať vysúťažiť.    

H. Koťová – spýtala sa, či sa idú opravovať aj iné ulice, ktoré nie sú uvedené v rozpočte? 

Občania sa na to pýtajú. Kadiaľ bude  viesť chodník Ul. MUDr. J. Straku? 

Mgr. Babiaková – na účel oprava ciest je rozpočtovaných 125 tis. €, z toho 25 tis. € na 

vysprávky po zime a 100 tis. € na celoplošné úpravy. Potreba sa ukáže po zime. Je v tom 

zahrnutá aj Ulica vodárenská II. časť, Ul. M. Benku, chodník Ul. bratská, Ul. J. Jesenského, 

Obrancov mieru, Ul. J. Gagarina, Horná Resla, L. Svobodu chodník, J. Horáka, zastávka 

Hájik. Keď sa to schváli, bude to zverejnené. Chodník cez Ul. MUDr. J. Straku vedie poza 

Tesco ku hlavnej ceste, k autobusovým zastávkam.  

Ľ. Barák – žiadal spracovať súpis áut používaných TS, m. p., aká je potreba. V zozname ulíc, 

ktoré je potrebné opraviť, nie je uvedená Roľnícka ulica, nedá sa po nej chodiť, nemá 

spevnený povrch. Treba zaradiť aj havarijné cesty, sú kritické úseky.   

K potrebe ozvučenia a osvetlenia kultúrneho centra, je za dokúpenie vecí, aby sa priestor dal 

komerčne prenajímať.  

Ku zbernému dvoru, nie je dostatočné zázemie pre zamestnancov (šatne), nemajú dôstojné 

podmienky.   

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, nákup vozidla pre TS, m. p., 

spýtal sa, či rozpočtovaná suma 214 tis. € je aj s nadstavbami? 

Bola rozpočtovaná aj suma na nákup príslušenstva na unimo, je to zahrnuté tiež v rozpočte? 
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P. Heiler – podal vysvetlenie k nákupu vozidla, nekupovala sa radlica a sypač, zabezpečovalo 

sa samostatné vozidlo – sypač, s využitím letnej verzie. Je tam fréza. Ide o klasický sypač, má 

prednú natáčaciu radlicu. K letnej verzii je cisterna. K šatniam na zbernom dvore, v PD boli 

navrhnuté pánske aj dámske (počítané na 10 pracovníkov), nie všetky sa využívajú. V časti sa 

urobila kuchynka, využíva sa aj časť autobazáru. Vybuduje sa tam perspektívne aj ďalšie 

zázemie.   

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou na p. Heilera, je treba v budúcom roku pripraviť 

a uvažovať o unimo ako všestranne vybavenom vozidle, aby sa s údržbou dostali aj do uličiek 

starého mesta. Vozidlo je využívané v horských terénoch.  

Zaujímal sa o položky: prostriedky na opravu oporných múrov, vyhotovenie insígnií mesta a 

digitalizácia cintorínov, čo sa urobilo doteraz? Poslanci predložili návrhy, majú ďalšie 

návrhy, ale nemajú sa ďalej kde hýbať. Navrhol do budúcna, aby bola voľná suma peňazí, 

o ktorej by sa rozhodovalo priamo na rokovaní. Sú aj iné dôležité návrhy (okrem chodníka na 

Ul. MUDr. J. Straku), treba mať širší prehľad, akútne je riešenie parkovísk.  

RNDr. Bačík – faktickou pripomienkou na poslanca Čabáka, chodník z Ul. MUDr. J. Straku 

na autobusovú zastávku pri hlavnej ceste je veľmi využívaný, chodia ním aj ľudia bývajúci 

v zadnej časti sídliska Drieňová.  

JUDr. Lukačko – faktickou pripomienkou na poslanca Čabáka, bolo „sedenie“ k návrhu 

rozpočtu, nedostalo sa to do návrhu, chodník sa dá riešiť aj priebežne, podľa plnenia rozpočtu. 

Teraz nie je priestor na riešenie závažných návrhov.  

Mgr. Babiaková – bolo rokovanie k návrhu rozpočtu, vtedy sa mohli dávať návrhy. Chcela 

participáciu, nebola vôľa. Niektoré veci nie sú vysúťažené. Veci sa dajú riešiť pri záverečnom 

účte, kúpu ďalšieho komunálneho vozidla na zimnú údržbu treba. K oporným múrom, sú 

statické posudky na Ul. J. Bottu, Vodárenskú, po zime sa uvidí, čo bude treba.  

Ing. Čabák – nebol proti participácii, bol proti forme, nebola pripravená.  

Ing. Lievajová – vysvetlila položku insígnie – tento rok boli zakúpené „kladivká“.  

K digitalizácii cintorínov -  spracúva ju firma Esprit, zatiaľ boli zdigitalizované 2 cintoríny: 

Frauenberg a Zvonový vŕšok.  

Ing. Piliar – digitalizáciu je možné sprístupniť verejnosti, je tam mapa, meno zomrelého 

a dáta. Stále sa na tom pracuje, databázy boli spracované. Bude to slúžiť pre správcu 

cintorínov a uvažuje sa aj o sprístupnení pre verejnosť.  

JUDr. Lukačko, predseda návrhovej komisie – prečítal jednotlivé návrhy:  

Mestská rada navrhla – kúpu vozidla na zimnú údržbu vo výške 214 680 €,  

Komisia výstavby, RR a ŽP navrhla – rekonštrukciu Ulice pod Kalváriou vo výške 10 tis. € 

a vytvorenie parkoviska pred Mestskými kúpeľmi vo výške 10 tis. €.  

Mgr. Babiaková – upozornila, že v prípade schválenia návrhov z Komisie výstavby, RR a ŽP 

bude rozpočet záporný a teda nevykonateľný. Dá sa to prepočítať a rozhodnúť pri 

schvaľovaní hospodárskeho výsledku za rok 2017.  

 

 

 

 



- 276 - 

 

Keďže už neboli iné pripomienky, primátorka mesta dala hlasovať o pozmeňovacích 

návrhoch: 

1. návrh z Komisie výstavby, RR a ŽP:  

- zaradenie finančných prostriedkov 10 000 € na úpravu Ulice pod Kalváriou 1. úsek              

prítomných 13, hlasovalo 13 za 0, proti 3, zdržalo sa 10 

proti: I. Beňo, JUDr. Lukačko, Ing. Zimmermann 

zdržali sa: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, D. Beránek, Ing. Čabák, Ing. Čamaj, H.   

                 Koťová, Mgr. Kružlic, Mgr. Pál, Mgr. Palášthy 

Tento návrh nebol schválený.       

 

2. návrh z Komisie výstavby, RR a ŽP 

- zaradenie finančných prostriedkov 10 000 € na vytvorenie parkoviska pred Mestskými 

kúpeľmi 

prítomných 13, hlasovalo 13 za 1, proti 4, zdržali sa 8 

za: Ing. Čabák 

proti: Ľ. Barák, I. Beňo, JUDr. Lukačko, Ing. Zimmermann 

zdržali sa: R. Antalová, RNDr. Bačík, D. Beránek, Ing. Čamaj, H. Koťová, Mgr. Kružlic,   

                 Mgr. Pál, Mgr. Palášthy 

Tento návrh nebol schválený.  

 

3. návrh podaný poslancom Mgr. Pálom 

- z programu 7 komunikácie, podprogram 1 riadok 13, 717001 na podprogram 2, vybudovanie 

oporného múru na Zvonovej ulici vo výške 13 000 € 

prítomných 13, hlasovalo 12  za 4, proti 2, zdržalo sa 6 

za: D. Beránek, H. Koťová, Mgr. Pál, Mgr. Palášthy 

proti: RNDr. Bačík, JUDr. Lukačko 

zdržali sa: R. Antalová, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. J. Čamaj, Mgr. Kružlic, Ing. Zimmermann 

nehlasoval: Ing. Čabák 

Tento návrh nebol schválený.  

 

Ďalej nasledovalo hlasovanie o celom návrhu uznesenia a Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 181/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e    

I. rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2018 nasledovne: 

 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy              6 658 690 €     

- výdavky              4 090 883 €  
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2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy                 980 000 €      

- výdavky              1 510 804 €      

 

3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

1. Základná škola J. Horáka  109 120 €      

2. Základná škola J. Kollára    50 942 €      

3. Základná umelecká škola    35 800 €      

4. Centrum voľného času    15 000 €      

5. MŠ Bratská      45 830 €      

6. MŠ 1. mája      33 000 €   

7. MŠ Mierová        7 070 €    

Spolu:     296 762 € 

 

4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

1. Základná škola J. Horáka           1 067 340 €  

2. Základná škola J. Kollára   507 403 €  

3. Základná umelecká škola   363 900 €  

4. Centrum voľného času     88 184 €  

5. MŠ Bratská     261 303 €  

6. MŠ 1. mája     323 000 € 

7. MŠ Mierová       87 502 €  

Spolu:              2 698 632 € 

 

5. Rozpočet spolu 

- príjmy                        7 935 452 €  

- výdavky              8 300 319 € 

 

6. Finančné operácie 

- príjmy                 615 704 € 

- výdavky      249 340 €  

 

  II. vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu príjmami bežného rozpočtu a prevodom    

       z rezervného fondu mesta.  

 

  III. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške    611 704  € na úhradu  

         kapitálových   výdavkov na:   

a) spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska       60 000 € 

b) vybudovanie parkoviska I. časť           100 000 € 

c) spolufinancovanie projektu Zhodnocovanie bioodpadu 

a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici ( kompostáreň)          97 024 €  

d) vybudovanie Ul. Ľudovíta Štúra I. časť            60 000 € 

e) vybudovanie Ul. SNP I. časť              50 000 € 

f) spracovanie projektovej dokumentácie na Ul. Dolná Resla          10 000 € 

g) spracovanie projektovej dokumentácie na Pomník padlých hrdinov       20 000 €  

h) kúpa vozidla na zimnú údržbu            214 680 € 
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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 2019 a 2020 

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného  

    rozpočtu mesta na roky 2019- 2020.   

 

7. Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018  

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

MsÚ, spracovateľom je Ing. J. Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV. Spravodajstvo 

k bodu podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 182/2017 

 

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   

     2018. 

 

8. Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. M. Láslo, hlavný 

kontrolór mesta. Spravodajstvo k bodu podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – plán práce 

bol pred rokovaním MsZ v lehote 15 dní zverejnený na úradnej tabuli mesta.     

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 183/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S ch v a ľ u j e   

     Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2018, s   

     nasledujúcom zmenou: plánovaná januárová kontrola bude vykonaná v mesiaci jún 2018  

     a plánovaná júnová kontrola bude vykonaná v mesiaci január 2018. 
 

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

Písomné správy k majetkovým veciam tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich Ing. I. 

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, spracovateľmi sú: JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, 

odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bloku majetkových vecí podal Mgr. K. 

Palášthy, poslanec MsZ.   
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a) Prevod časti pozemku p. č. C KN 42/2  v k. ú. Vyhne, pre E. Straku s manž., ako   

     prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 184/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      plnenie uznesenia MsZ č. 164/2015 zo dňa 25.11.2015, ktorým bol schválený zámer  na  

priamy prevod  pozemku o celkovej výmere cca 90 m
2 

, ktorý vznikne odčlenením  

geometrickým plánom, z pôvodnej parcely č. E KN 1091/42 o celkovej výmere 727 m
2 

, lesný 

pozemok.   

 

Zámer na priamy prevod pozemku spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 26/2015  zverejnený obvyklým 

spôsobom v lehote od 1.12.2015  nepretržite. 

 

B.  S c h v a ľ u j e      

1. priamy  odpredaj  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemok parc. číslo C KN 42/2, o výmere 90 m
2
, záhrada, ktorý bol vytvorený 

geometrickým plánom č. 47110899-210/2017 zo dňa 9.10.2017,  odčlenením dielu 7, 

o výmere 90 m
2
 , z pôvodnej parc. č. E KN 1091/42 o celkovej výmere 727 m

2
, lesné 

pozemky. 

 

Nehnuteľnosti sú   vedené Okresným úradom v Žiari nad Hornom, katastrálny odbor,  na LV 

č. 1768, pre okres Žiar nad Hronom, obec Vyhne, k. ú. Vyhne,  pre vlastníka Mesto Banská 

Štiavnica v celosti. 

Uvedená nehnuteľnosť je priľahlou nehnuteľnosťou k pozemku parc. č. E KN 13/7, vedenej 

na LV č. 1776 v prospech Emila Straku s manželkou.   

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 Emila Straku rod. Straka 

a manželku Oľgu Strakovú, rod. Folajtárová, obidvaja trvalo bytom Vyhne č. 11, 966 02 

Vyhne, do BSM, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 81/2017, zo dňa 22.11.2017, 

vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom vo výške 215,00 € 

(2,38 €/m
2
)  

 

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 manželia Emil Straka a Oľga Straková rod. Folajtárová sú vlastníkmi priľahlej 

nehnuteľnosti  pozemku parc. č. E KN 13/7, vedenej na LV č. 1776 v k. ú. Vyhne na 

ktorej je postavený rodinný dom súp. č. 11 taktiež vo vlastníctve E. Straku s manželkou. 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.,  ako nájomca a užívateľ susediacich 

lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica súhlasia s odpredajom časti 

pozemku.  Obec Vyhne z hľadiska záujmov obce a účelu využitia pozemku nemá 

námietky voči prevodu časti pozemku podľa A.1. tohto uznesenia. 
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Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a odst. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

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

a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 100,- € a náklady 

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

  

 

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

 

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 1475/2 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného  

stavbou a priľahlého pozemku (Ing. Šomodík s manželkou)  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 185/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

1. priamy  odpredaj  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemok parc. č. C KN 5549/2  o výmere 2 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol 

ako diel 1 odčlenený geometrickým plánom č. 34544011-26/2017 zo dňa 4.5.2017 

z pôvodnej E KN parcely č. 1582, o výmere 46 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

 
   

 pozemok parc. č. C KN 5549/3  o výmere 1 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol 

ako diel 2 odčlenený geometrickým plánom č. 34544011-26/2017 zo dňa 4.5.2017 

z pôvodnej E KN parcely č. 1582 o výmere 46 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

 
   

Pozemok parc. č E KN 1582 o výmere 46 m
2
, zastavané plochy a nádvoria je vedený  v 

KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, pod B:1 v celosti, na LV 

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

vlastníka Mesto Banská Štiavnica.  

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

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

predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 

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

stavbou pre kupujúcich Ing. Martin Šomodík a manželka Mgr. Soňa Šomodíková, 

obidvaja bytom Jána Hollého 379/5, 969 01 Banská Štiavnica do BSM, za kúpnu cenu 

stanovenú znaleckým posudkom č. 82/2017 zo dňa 23.11.2017  vyhotoveným znalcom 

z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom,  vo výške 90,00 € ( 30,12 €/m
2
 ) .  

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :  
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Uvedené pozemky žiadatelia užívali v dobrej viere ako svoje vlastné niekoľko desaťročí 

aj s ich právnymi predchodcami. Nehnuteľnosti sú oplotené a ich prevod nespôsobí 

žiadny zásah ani obmedzenie užívania Ulice Jána Hollého. Skutočnosť, že oplotenie 

nehnuteľnosti je posunuté do pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica žiadatelia 

zistili pri novom zameraní svojich nehnuteľností. Pozemky sú priľahlou plochou 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.  

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

s prevodom pozemku a to náklady za vypracovanie  znaleckého posudku vo výške 50,00 

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

 

c) Prevod  pozemkov parc. č. C KN 1744 a 1745  v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad   

    hodný  osobitného zreteľa (kupujúci Eva Šoučíková)  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 186/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

 plnenie uznesenia MsZ č. 140/2017 zo dňa 25.10.2017, ktorým bol schválený zámer  

na  priamy prevod  pozemku  parc. č. C KN 1744  o výmere 267 m
2 

, záhrada a 

pozemku  parc. č. C KN 1745  o výmere 107 m
2 

, ostatná plocha 

 

Zámer na priamy prevod pozemku spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 20/2017  zverejnený obvyklým 

spôsobom v lehote od 31.10.2017  nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

1. priamy  odpredaj  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

- pozemku  parc. č. C KN 1744  o výmere 267 m
2 

, záhrada 

- pozemku  parc. č. C KN 1745  o výmere 107 m
2 

, ostatná plocha 

Pozemky sú  vedené  v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  

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

pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica pod B:1 v celosti. 

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 kupujúcu Eva Šoučíková,  bytom 

Ulica Petra Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica do výlučného vlastníctva,  za kúpnu 

cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 83/2017, zo dňa 24.11.2017 vyhotoveným 

znalcom z odboru  stavebníctvo, Ing. Igorom Mičkom, vo výške 3 020,00 € (8,07 €/m
2
). 

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :  
Kupujúca Eva Šoučíková je podľa LV č. 5554 vlastníčkou rodinného domu súp. č. 

1305 a pozemku parc. č. C KN 1743 na ktorom je dom postavený. Jedná sa o pôvodný 

fínsky dom na Ul. Exnára 8, v Banskej Štiavnici, ktorý bol pôvodnému nájomcovi 

odpredaný z majetku Mesta Banská Štiavnica a terajšia vlastníčka ho získala darovaním 

v roku 2008. Predmetom prevodu je priľahlá záhrada a prístup k domu, ktoré pôvodný  
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  nájomca neodkúpil a terajšia vlastníčka chce záhradu užívať a upraviť si prístup   

  k rodinnému domu. 

Predmetné pozemky sú pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica prebytočným majetkom. 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4. Podmienku, že kupujúca 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,- €. 

  

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 13, hlasovalo 13 za 13, proti 0, zdržal sa 0 

 

d) Prevod pozemku parc. č. E KN 6409/104 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad   

    hodný osobitného zreteľa (kupujúci Vozárová a spol.) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo 

 

Uznesenie č. 187/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

  plnenie uznesenia MsZ č. 145/2017 zo dňa 25.10.2017, ktorým bol schválený zámer  

na  priamy prevod  pozemku parc. číslo E KN 6409/104, o výmere 16 m
2
, ostatné 

plochy 

 

Zámer na priamy prevod pozemku spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 21/2017  zverejnený obvyklým 

spôsobom v lehote od 31.10.2017  nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

1.   Zámer  na priamy  odpredaj  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

pozemok parc. číslo E KN 6409/104, o výmere 16 m
2
, ostatné plochy 

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

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

Štiavnica,  pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti. 

 

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 kupujúcich PhMr. Eva Vozárová, 

Slnečná 686/5, 900 42 Dunajská Lužná – Jánošíková, v 1/2; PhDr. Mária Mertušová, 

Jánošíková 655/63, 900 42 Dunajská Lužná, v 1/8; Ing. Jozef Vozár, Lipnická 1601/158,  
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       900 42 Dunajská Lužná, v 1/8; Mgr. Katarína Palicová, Slnečná 686/5, 900 42 Dunajská 

Lužná, v 1/8 a JUDr. Martin Vozár, Záhradná 1610/66, 900 42 Dunajská Lužná, v 1/8 za 

kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 84/2017 zo dňa 25.11.2017 vyhotoveným 

znalcom z odboru stavebníctvo, Ing. Igorom Mičkom, vo výške 495,00 € (31,08 €/m
2
) 

 

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 sú podľa LV č. 3725 vedeného  v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica,  pod B 1 vedení ako spoluvlastníci priľahlých nehnuteľností k pozemku parc. 

č. C KN 2088, o výmere 264 m
2
, zastavené plochy a nádvoria , pozemku parc. č.  C KN 

2089 o výmere 131 m
2 

, záhrady a rodinného domu súp. č. 1107 ( LV 2468) postaveného 

na parcele č. C KN 2088, v podielovom spoluvlastníctve. Kupujúci v zastúpení JUDr. 

Martinom Vozárom, požiadali o prevod pozemku parc. č. E KN 6409/104, za účelom 

usporiadania prístupu k domu.   

Kupujúci súhlasia s prevodom podľa registra E KN. 

Mesto Banská Štiavnica predmetný pozemok nepotrebuje a pre mesto je pozemok 

prebytočným majetkom. 

 

Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a odst. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4.  Podmienku, že kupujúci uhradia  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené 

s prevodom pozemku a to náklady za vypracovanie  znaleckého posudku  náklady 

za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN. 

  

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 13, hlasovalo 12   za 12, proti 0, zdržal sa 0  

 

e) Zámer  na zámenu lesných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Diskusia:  

Mgr. Pál – spýtal sa, či nebolo možné vyrokovať s vlastníkmi bytov lepšie podmienky pre 

Mesto, aby mesto malo viac pozemku smerom k bytovke? 

Ing. Čabák – úrad by mal vedieť, bol aj návrh z KV, RR a ŽP, záujmovým územím pre 

parkovisko čo by malo byť,  ide tadiaľ plynové potrubie. Požiadavka bola, aby to bolo 

zarovnané? Čo bolo prekážkou, že je predložený takýto návrh?  

Ing. Ondrejmišková – bolo rokovanie Mesta Banská Štiavnica s vlastníkmi bytov, aj 

s LESMI Slovenskej republiky, š. p., podmienkou zo strany vlastníkov bolo, že musí byť 

zachovaný priestor pre vlastníkov, je to po vzájomnej dohode, dnes sa nevie ako bude vyzerať  
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projektová dokumentácia na parkovisko. Toto bolo riešenie, bola to dohoda troch 

zúčastnených strán.  

Ing. Čabák – faktickou pripomienkou, pozemok LESOV nie je vyznačený, bolo by to 

vhodné, každé jedno parkovacie miesto bude dobré, nevie sa ako bude riešená PD, sú tam 

komplikované geologické podmienky.  

JUDr. Lukačko – spýtal sa, či budú LESY prístupné návrhu? 

O. Nigríniová – súhlasia s tým tak ako to je uvedené v mapke.  

Mgr. Babiaková – uskutočnilo sa rokovanie, žiadosť mal aj tretí záujemca. Je tam zberný 

tok, je to poddolované, robia sa znalecké posudky, verejné obstarávanie na projektovú 

dokumentáciu. Prišli dve ceny, je to výsledok jednaní. SPF a LESY sú ústretové.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo    

   

Uznesenie č. 188/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

1. zámer Mesta Banská Štiavnica na zámenu nehnuteľností medzi účastníkmi Mesto Banská 

Štiavnica na jednej strane  a Slovenská republika, zastúpená správcom LESY Slovenskej 

republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská  Bystrica, na strane druhej  

takto:  

 

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľností vedených na LV č. 3076 a to : 

 pozemku parc. č. E KN 6391 o výmere 6806 m
2
,  TTP 

 pozemku parc. č. E KN 6392/1 o výmere 6580 m
2
,  orná pôda 

 pozemku parc. č. E KN 6394 o výmere 1 2622 m
2
, orná pôda 

 pozemku parc. č. E KN 6395 o výmere 1724 m
2
, orná pôda 

 pozemku parc. č. E KN 6396/1 o výmere 1 4160 m
2
,  orná pôda 

 pozemku parc. č. E KN 6398 o výmere 871 m
2
,  TTP 

 pozemku parc. č. E KN 6399 o výmere 701 m
2
,  TTP 

 pozemku parc. č. E KN 6400 o výmere 484 m
2
,  TTP 

 pozemku parc. č. E KN 6401 o výmere 6561 m
2
,  TTP 

 pozemku parc. č. E KN 6408 o výmere 419 m
2
,  TTP 

 pozemku parc. č. E KN 6404 o výmere 5363 m
2
,  TTP 

 pozemku parc. č. E KN 6406 o výmere 23823 m
2
,  TTP 

a LV č. 1: 

 pozemku parc. č. C KN 6386/1 o výmere 771 m
2
, lesný pozemok  

 

Pozemky sú vedené v  KN pod B.1 na LV č. 3076 a LV1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica v prospech Mesta Banská Štiavnica v celosti. 

V registri C KN je druh pozemku pre uvedené pozemky vedený ako lesný pozemok. Nehnuteľnosti sa 

nachádzajú mimo zastavaného územia mesta. 

 

Slovenská republika, zastúpená správcom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik je 

vlastníkom nehnuteľností vedených na LV č. 2254, a to :   

 stavby súp. č. 47, iná budova, postavaná na parcele C KN 3800 

 stavby súp. č. 671, budova lesného hospodárstva, postavená na parcele C KN 3800 

 pozemku parc. č. C KN 3800 o výmere 251 m
2
, zastavané plochy a nádvoria   

 pozemku parc. č. C KN 3801/1 o výmere 3294, zastavané plochy a nádvoria    
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a na LV č. 4416: 

 pozemku parc. č. C KN 5853/6 o výmere 383 m
2
, zastavané plochy a nádvoria   

 

Nehnuteľnosti sú vedené  v KN pod B. 1 na LV č. 2254 a LV č. 4416 pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, katastrálne územie Banská Štiavnica v prospech Slovenskej republiky, 

zastúpenej správcom LESY Slovenskej Republiky, štátny podnik v celosti.   

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území mesta. 

  

2. spôsob prevodu majetku uvedeného v bode A.1. tohto uznesenia podľa § 9a, odst. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného 

zreteľa formou zámeny nasledovne: 

do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie   

 stavba súp. č. 47, iná budova, postavaná na parcele C KN 3800 

 stavba súp. č. 671, budova lesného hospodárstva, postavená na parcele C KN 3800 

 pozemok parc. č. C KN 3800 o výmere 251 m
2
, zastavané plochy a nádvoria   

 pozemok parc. č. C KN 3801/1 o výmere 3294, zastavané plochy a nádvoria    

 pozemok parc. č. C KN 5853/6 o výmere 383 m
2
, zastavané plochy a nádvoria   

 

do vlastníctva Slovenskej republiky, v správe LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa 

prevedie 

 pozemok parc. č. E KN 6391 o výmere 6806 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6392/1 o výmere 6580 m
2
,  orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6394 o výmere 1 2622 m
2
, orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6395 o výmere 1724 m
2
, orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6396/1 o výmere 1 4160 m
2
,  orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6398 o výmere 871 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6399 o výmere 701 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6400 o výmere 484 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6401 o výmere 6561 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6408 o výmere 419 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6404 o výmere 5363 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6406 o výmere 23823 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. C KN 6386/1 o výmere 771 m
2
, lesný pozemok  

 

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

o majetku obcí v platnom znení: 

Dôvodom zámeny nehnuteľností, tak ako je vyššie uvedené,  je verejnoprospešný zámer Mesta 

Banská Štiavnica na pozemkoch nadobudnutých zámenou od Slovenskej republiky na Ulici mierová 

vybudovať záchytné parkovisko pre motorové vozidlá. Pozemky, ktoré Mesto Banská Štiavnica 

prevedie Slovenskej republike tvoria ucelený lesný porast v lokalite Lintich a Kaňov vŕšok a sú 

priľahlými pozemkami k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe LESY Slovenskej 

republiky, štátny podnik. 

Usporiadanie: 

Usporiadanie sa uskutoční zámennou zmluvou nasledovne: 

do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie   

 stavba súp. č. 47, iná budova, postavaná na parcele C KN 3800 

 stavba súp. č. 671, budova lesného hospodárstva, postavená na parcele C KN 3800 

 pozemok parc. č. C KN 3800 o výmere 251 m
2
, zastavané plochy a nádvoria   

 pozemok parc. č. C KN 3801/1 o výmere 3294, zastavané plochy a nádvoria    

 pozemok parc. č. C KN 5853/6 o výmere 383 m
2
, zastavané plochy a nádvoria   
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do vlastníctva Slovenskej republiky, v správe LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa 

prevedie 

 pozemok parc. č. E KN 6391 o výmere 6806 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6392/1 o výmere 6580 m
2
,  orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6394 o výmere 1 2622 m
2
, orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6395 o výmere 1724 m
2
, orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6396/1 o výmere 1 4160 m
2
,  orná pôda 

 pozemok parc. č. E KN 6398 o výmere 871 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6399 o výmere 701 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6400 o výmere 484 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6401 o výmere 6561 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6408 o výmere 419 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6404 o výmere 5363 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. E KN 6406 o výmere 23823 m
2
,  TTP 

 pozemok parc. č. C KN 6386/1 o výmere 771 m
2
, lesný pozemok  

 

 Náklady na zameranie a vyhotovenie znaleckého posudku uhradí každá strana za svoj 

predmet zámeny, náklady za  vklad nehnuteľnosti do KN uhradí Mesto Banská Štiavnica.  

  Po vypracovaní znaleckých posudkov sa v prípade rozdielu v hodnote zamieňaného majetku 

zmluvné strany dohodnú na vysporiadaní vzniknutého rozdielu.  

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

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

počas celej tejto doby.  

Prijatie uznesenia o 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 12       za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

10. Zriadenie Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské 

jasle), na Ulici 1. mája č. 1165/4, 969 01 Banská Štiavnica  

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

MsÚ, spracovateľkami sú: Bc. V. Gregáňová, odd. organizačné, VS a SV a PaedDr. V. 

Ebert, školský úrad. Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca 

primátorky mesta.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 189/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e     

v zmysle § 80 ods. j) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov zriadenie Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa na Ulici 1. mája č. 1165/4, v Banskej Štiavnici. 
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11. Rôzne 

12. Interpelácie a dopyty 

Občania: 

 

Ing. Rücker, občan Štiavnických baní – predniesol informáciu o znečisťovaní verejného 

priestranstva Banskej Štiavnice a to potoka pretekajúceho Štefultovom obcou Štiavnické 

Bane, obec je nečinná, čistička obce je nefunkčná a kapacitne nevyužitá. Poprosil, aby sa to 

spoločnými silami riešilo – kanalizácia Štefultova, využiť na to financovanie z eurofondov. Je 

to problém, znečisťuje sa potok a pozemky. Spýtal sa, či sa aj Banská Štiavnica zapojí do 

riešenia problému? 

JUDr. Lukačko – požiadavka je závislá od väčších finančných prostriedkov. Štiavnické Bane 

znečisťujú a ľudia nemajú žumpy.  

Mgr. Babiaková – čistička v Banskej Štiavnici je postavená na kapacitu 75 tis. obyvateľov. 

Na Štefultove je vybudovaný vodovod, mesto Banská Štiavnica nespĺňa požiadavky na 

odkanalizovanie územia, možno by koeficient spolu so Štiavnickými Baňami vyšiel. Bude sa 

robiť kanalizácia územia starého mesta, Hornej a Dolnej Resly. Odpad produkuje obec, je 

možné ísť do spoločného projektu, treba poznať koeficienty. Dá jemu aj obci písomnú 

odpoveď. Treba PD a zistiť možnosť technického napojenia na ČOV.   

 

J. Ciesarová – vystúpila s požiadavkou týkajúcou sa bytovky na Bratskej ulici č. 14, 15, 16, 

cesta popred dom vedie k IBV na Bratskej ulici. Keď sa v roku 2009 začalo s výstavbou 

rodinných domov, pýtali sa, ako bude riešený prístup k týmto domom? Bolo im povedané, že 

prístup bude riešený poza bytovku popri garážach. V roku 2010 sa zmenil chodník na cestu 

C3, spýtala sa, či to bolo prerokované s dopravným inšpektorátom a ako sa to bude ďalej 

riešiť, ťažké autá rozbili chodník? Z bytovky sa vychádza priamo do telesa cesty.  

Ing. Čabák – situácia v tom čase bola taká, že v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia 

dôjde k rozšíreniu cesty, chodníka, bola to reakcia na to, čo sa stalo s pozemkami za 

bytovkou, cesta mala ísť poza dom za garáže. Pozemky pod stavbu rodinných domov boli 

vykúpené od občanov, tento pozemok mesto kúpilo za 1 €, aby bola zabezpečená prístupová 

cesta k RD. Oficiálny vstup do objektu bytovky je z druhej strany. Situáciu treba riešiť, je to 

povinnosť.  

Ľ. Barák – od začiatku nebolo povedané, že keď bude výstavba, kadiaľ bude cesta. Je tu 

stavebný úrad, kto z chodníka urobil cestu C3? Cesta mala ísť cez parkovisko. Obyvatelia 

dávali súhlas, že tade môžu chodiť. Žiadal, aby na ďalšie rokovanie MsZ bol k tomuto 

materiál, ako sa to schvaľovalo. Kto bude cestu hradiť, mesto tam pozemky nemá.  

RNDr. Bačík – bol schválený prístupový bod na rohu paneláka, s napojením na cestu 

pomedzi garáže. Potom bola zmena, cesta popod panelák zmizla, zostal bod na rohu. Mesto 

schválilo s nemocnicou scudzenie majetku, parkovisko prešlo pod nemocnicu. Keď 

obyvatelia z bytovky zídu zo schodov, sú v telese cesty. Nemocnica stojí na pozemkoch 

mesta, treba rokovať o zámene pozemku, aby časť parkoviska bola využitá na cestu. Treba  
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rokovať, napojiť cestu a zokruhovať ju s hornou cestou, kde pokračuje výstavba. Bytovku 

zaplavuje, treba cestu zalomiť a označiť ako slepú. 

Mgr. Babiaková – bola na obhliadke, materiál sa pripraví, sú alternatívy, bude rokovať 

o zámene pozemku s nemocnicou. Je záujem občanom pomôcť. Najvhodnejšie je urobiť cestu 

pre IBV smerom ku garážam, bez povrchovej úpravy. Verejné osvetlenie sa urobí.  

     

Ing. Havlík, občan Štiavnických baní – je majiteľom jednej TAXI služby, jeho vodič  mal 

incident s inou taxi službou (majiteľmi sú policajti z OO PZ), chcel o tom zverejniť článok 

v Štiavnických novinách, čo mu nebolo umožnené. Prípad bol medializovaný, odohral sa na 

území mesta, na Počúvadlianskom Jazere.  

I. Beňo – uviedol, že Štiavnické noviny nie sú bulvár, robí tam 18 rokov. Poradili mu, aby sa 

obrátil na Markízu, bulvár, resp. nech podá trestné oznámenie na páchateľa.      

 

Poslanci MsZ: 

 

H. Koťová – spýtala sa, či je už otvorená nocľaháreň, či bude alebo sa uvažuje s vývarovňou? 

- niektoré rodiny dostanú po 25 € na potraviny, poďakovala za ne. 

Mgr. Babiaková – nocľaháreň je otvorená, s vývarovňou sa zatiaľ neuvažuje.  

Mgr. Palášthy – OZ Martinus je na Banskom Studenci.  

 

Mgr. Pál – dostal podnet od občana, ktorého zaujíma, čo s telefónnymi búdkami na území 

mesta, či zostanú, alebo sa odstránia? 

Mgr. Babiaková – môžu sa odstrániť, je súhlas, majiteľom je správca konkurznej podstaty.  

 

RNDr. Bačík – poďakoval za vybavenie súhlasu KPÚ – socha pri pamätníku SNP,   

- niekoľko rokov predostiera návrh na potrebu a žiadosti na individuálne garáže na Drieňovej, 

situácia s parkovaním je zlá, bolo by vhodné začleniť individuálnu výstavbu garáží, mesto by 

zarobilo na pozemkoch. Odľahčili by sa parkovacie miesta.  

Mgr. Babiaková – je spracovaná urbanistická štúdia, treba to vyriešiť z hľadiska 

architektúry, bude sa tým zaoberať.  

 

Ľ. Barák – na kruhovej obchádzke pri Bille sú v ceste 3 veľké diery, treba ich vyspraviť, 

- z novovybudovaného chodníka od Lidla smerom na Kolpašskú ulicu nebol odhrnutý sneh, 

žiaci chodili po ceste, treba sa poučiť, 

- za obchodmi na starom ihrisku je prepadnutá kanalizácia, treba to pozrieť,  

- k požiadavke na výstavbu chodníka na Bratskej ulici, Mesto nepredalo nemocnicu, odstúpilo 

akcie, majetok je vložený do akciovej spoločnosti, aby sa odpovede nezavádzali. 

RNDr. Bačík – k požiadavke prednesenej pani Ciesarovou, čo sa stalo, treba dať prešetriť.    

 

Mgr. Kružlic – k ihrisku Štefultov, šíri sa informácia, že malo byť aj chladenie ľadovej 

plochy, ale primátorka nechcela, treba to vysvetliť.  
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Mgr. Babiaková – o tomto nevie, rieši sa dokončenie ihriska, náklady sa pohybujú na hranici 

100 tis. €, sponzorsky bolo k dispozícii 47 tis. €, kúpili sa mantinely.  

JUDr. Lukačko – o chladení plochy vie, bol to jeho pokus, neboli v rokovaní s mestom. 

Ing. Ondrejmišková – stavebne a technicky je to pripravené tak, aby sa tam chladenie 

v budúcnosti mohlo osadiť.  

 

JUDr. Lukačko – poďakoval za namontovanie pletiva na Šobove,  

- zimnú údržbu treba robiť dobre, aby to fungovalo, 

- poďakoval Mestskému úradu za riešení vecí počas roka 2017. 

 

13. Záver  

Mgr. Babiaková – poďakovala poslancom MsZ za pomoc a prácu pre mesto vykonanú 

v roku 2017, prítomným zaželala krásne prežitie vianočných sviatkov, úloh je veľa, aj 

požiadaviek, finančne a materiálne sa veci zvládajú bez väčších problémov. Problémy sú na 

to, aby sa riešili.  

Pozvala prítomných na slávnostnú večeru do Súkromnej hotelovej akadémie na Drieňovej. 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva o 16.40 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  

 

 

 

o v e r o v a t e l i a :  

 

 

 

                  I. overovateľ:  II. overovateľ:  

                  Dušan Beránek                                                       Ing. Ján Čamaj 

 

 

 

 

 

                  Zapísala:  

 Eva Turányiová



 

Účasť na rokovaní: 

prítomní: 13 –  Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Dušan Beránek, Ivan Beňo, Ing. Juraj  Čabák, Ing. Ján Čamaj, Helena   

                           Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Ján Kružlic, Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Mikuláš Pál, Ing. Marian Zimmermann     

 

V tabuľke je uvedený aktuálny počet poslancov, ktorí hlasujú k danému uzneseniu.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA
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ZD

RŽ
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ZA

Pr

oti

ZD
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ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

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 I

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

5. Beránek Dušan I I I I I I I I

6. Čabák Juraj neprítomný neprítomný I I I neprítomný I I

7. Čamaj Ján neprítomný I I I I I neprítomný neprítomný

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 I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I  I neprítomný I

12. Palášthy Karol I I I I I I neprítomný I

13. Zimmermann Marián I I I I I I neprítomný I

10 0 0 0 11 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 10 0 2 0 8 0 1 0 12 0 0 0

Počet prítomných:
9 1210 11 13 13 13 12

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 13. 12. 2017 

176/2017 177/2017 178/2017 179/2017 180/2017 181/2017 182/2017 183/2017



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 
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ZD
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NE
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ZA
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oti

ZD

RŽ

NE

HL

1. Antalová Renáta I I I I I I

2. Bačík Pavel I neprítomný I I I I

3. Barák Ľubomír neprítomný I I I neprítomný I

4. Beňo Ivan I I I I I I

5. Beránek Dušan I I I I I I

6. Čabák Juraj I I I I I I

7. Čamaj Ján neprítomný I I I I I

8. Koťová Helena I I I I I I

9. Kružlic Ján I I I I I I

10. Lukačko Dušan neprítomný I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I

12. Palášthy Karol I I I I I I

13. Zimmermann Marián I I I I I I

10 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0 12 0 0 1 12 0 0 0 13 0 0 0

Počet prítomných: 10 12 13 13 12 13

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 13. 12. 2017

184/2017 185/2017 186/2017 187/2017 188/2017 189/2017


