
- 41 -  

 

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 29. 4. 2020 v kultúrnom centre  

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre Jána Mojičku a ost.  

4. Návrh rozpočtových opatrení   

5. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta  

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019  o miestnych daniach 

7. Návrh VZN o parkovaní na území mesta Banská Štiavnica   

8. Žiadosť spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. o odpustenie časti 

ročného nájomného za rok 2019 

9. Správa k Dohode o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku v k. ú. Banská Hodruša 

10. Informatívna správa z valného zhromaždenia Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. 

11. Odvolanie riaditeľa TS, m. p. z funkcie a informácia o vypísaní výberového konania  

12. Majetkové veci mesta  

a) Zámer na prevod pozemku E KN 4832/1 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci JUDr. M. Truban) 

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 6729/10, parc. č. C KN 6729/11 v k. ú. Banská 

Štiavnica (kupujúci Mesto Banská Štiavnica)   

c) Prevod pozemku parc. č. C KN 989/2 a C KN 5629/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Mgr. R. Hudáková s manž.) 

d) Prevod pozemku C KN 5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (kupujúci Roman Verešík) 

e) Prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. C KN 7043/5,1,2 v k. 

ú. Banská Štiavnica (kupujúci Mgr. S. Mangult, P. Zajvaldová) 

f) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (Dolná ružová)  

13. Informatívna správa o vzdaní sa odmeny poslanca MsZ  

14. Interpelácie a dopyty (e-mail, písomne, telefonicky) 

15. Záver 

 

 

Prítomní:  

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  

poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ing. Ján Čamaj, Mgr. Peter Ernek, 

                        Mgr. Milan Kabina, Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Štefan Mičura,   

                        Ing. Matej Michalský, Mgr. Mikuláš  Pál, JUDr. Gejza Volf, Ing. Marian   

                        Zimmermann 

 

Ospravedlnený: Mgr. Martin Macharik   

Na rokovaní bola 92 % účasť 
 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór mesta  
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Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ, Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.  

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

PhDr. Peter Šemoda, náčelník MsPo 

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

Ing. Jozef Siska, odd. organizačné, VS a SV 

Eva Turányiová, zapisovateľka    

 

 

Ďalší prítomní:  

VIO TV 

 

 

1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 10:05 hod. otvorila a viedla 

primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Privítala poslancov MsZ a ostatných 

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

Z neúčasti sa ospravedlnil poslanec Mgr. Martin Macharik.   

V súvislosti s pandémiou COVID – 19 a opatreniami hlavného hygienika boli na rokovaní 

Mestského zastupiteľstva dodržiavané prísne hygienické opatrenia a toto bolo vysielané on-

line, bez prítomnosti občanov. Prítomní mali ochranné rúška a rukavice a pri vstupe do 

miestnosti im príslušníci MsPo merali telesnú teplotu.  

Primátorka mesta prečítala program rokovania. Na podnet poslanca JUDr. D. Lukačku 

navrhla do programu rokovania zaradiť bod Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre Jána Mojičku 

a ost.. Tento bod bol prerokovaný za Kontrolou plnenia uznesení, ostatné body sa posunuli.     

V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 18 určila primátorka mesta 

hlasovanie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom – zdvihnutia ruky. Za skrutátora 

bol určený poslanec RNDr. Pavel Bačík, ktorý menovite sčítaval hlasovanie poslancov.     

 

Ďalej primátorka mesta navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: Štefan Mičura, 

predseda komisie, Mgr. Milan Kabina, člen, Ing. Ján Čamaj, člen.    

 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: JUDr. Gejza Volf a Helena Koťová.  

Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.       

Iné návrhy na zmenu programu neboli. Najskôr sa hlasovalo o doplnení programu a zaradení 

bodu Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre Jána Mojičku a ost..  

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

Ďalej nasledovalo hlasovanie o celom návrhu programu, vrátane schváleného doplnenia. 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   

 

Uznesenie č. 30/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

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

29. apríl 2020 

- s doplnením:  

   bodu Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre Jána Mojičku a ost.  
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2. návrhovú komisiu v zložení:  

Štefan Mičura, predseda, Mgr. Milan Kabina, člen, Ing. Ján Čamaj, člen   

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

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

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

prednostka MsÚ. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta - dala 

do pozornosti niektoré plnenia uznesení (zmluva VIO TV, zmluva atletický štadión), ktoré 

boli ovplyvnené súčasnou situáciou pandémie COVID-19.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 31/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa  

     19. februára 2020. 

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

 

3. Uplatnenie nemajetkovej ujmy pre Jána Mojičku a ost.  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju JUDr. D. Lukačko, poslanec 

MsZ – uviedol, že k správne nechce nič doplniť.    

Diskusia:  

Mgr. P. Ernek – spýtal sa, či by nebola cesta v roku 2020 vyplatiť zálohovo sumu 30 tis. € 

a urobiť kompromis? Toto by bolo cestou na riešenie. Materiál sa predkladá opakovane, nech 

sa to posunie.  

JUDr. D. Lukačko – faktickou pripomienkou na poslanca Mgr. P. Erneka, chápe to, materiál 

je predkladaný opakovane, správu doplnil a je dosť času, aby sa plnenie mohlo zmeniť.  

Ľ. Barák – sú dve veci, v návrhu uznesenia je plnenie rozložené na 3 roky, otázkou je, či sa 

celá suma odsúhlasí, alebo len časť? A bude sa čakať. Nemajetková ujma je 80 tis. €, 

v návrhu na uznesenie upravená a rozdelená na 3 roky. Ak sa to schváli a súd už nebude 

určovať inú sumu. Ak súd určí sumu, či sa to nebude znovu prerokovávať?  

JUDr. D. Lukačko – faktickou pripomienkou na poslanca Ľ. Baráka, mimosúdna dohoda je 

80 tis. €, pokiaľ súd neurčí vinníka v rade 1 a v rade 2. Súd rozhodne a Mesto sa môže 

dožadovať vrátenia sumy.  

JUDr. G. Volf – svet čelí pandémii COVID 19, nevieme, aké náklady budú vynaložené na jej 

zastavenie. Súd prebieha, navrhuje počkať na výsledok.  

Mgr. N. Babiaková – nemajetková ujma je 80 tis. €, s plnením na 3 roky. Prebiehajú 2 súdy, 

jeden trestnoprávny a druhý nemajetková ujma. Ak sa dohoda o nemajetkovej ujme podpíše, 

súd už nevyriekne nič. Trestnoprávny súd bude pokračovať ďalej, tam bolo vyšetrovanie 

ukončené, súdne pojednávanie ešte nebolo vytýčené, spory nepriamo súvisia. Tých, ktorí 

budú uznaní vinnými, súd zaviaže k plneniu. Mesto sa môže domáhať, ale len v sume určenej 

súdom. Druhá vec – nemajetková ujma príde, len nevieme aká.   

JUDr. D. Lukačko – materiál predložil aj s ohľadom na to, že sa to stalo v mestskom 

majetku, pred 4 rokmi. Ukončime jednu kapitolu trápenia manželov. Predložil svoj návrh.  

Mgr. P. Ernek – faktickou pripomienkou na poslanca JUDr. D. Lukačku, má pravdu, ale je  
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rozdiel, či budeme alebo nebudeme mať rozsudok súdu. Navrhol v tomto roku vyplatiť 30 tis. 

€, došlo k ujme, ale dať to zálohovo a počkať. Ak bude rozsudok nižší, Mesto možno aj nad 

rámec vyplatí sumu. Navrhuje počkať na rozsudok. Stále to bude niekto napádať. Mesto je 

čestný partner.  

Mgr. M. Kabina – podporil poslanca JUDr. D. Lukačku, táto téma sa už rozoberala, prišlo sa 

k tejto sume, rokuje sa o tom tretí krát. Pán poslanec Lukačko si splnil svoju úlohu, z čoho 

sumu vziať, čo bolo podmienkou na vyplatenie sumy. Boli aj pracovné rokovania, ktoré 

dospeli k tomu, aby sa suma vyplatila. Bude hlasovať za tento návrh. Peniaze vždy chýbajú, aj 

v ďalšom bode tomu tak bude. Poprosil o uzatvorenie tohto bodu.  

Mgr. N. Babiaková – vyzvala prítomných k predloženiu doplňujúcich, resp. pozmeňujúcich 

návrhov na uznesenie, ktoré musia byť písomné. 

Upozornila, že podpísaním predloženého návrhu končí súd o nemajetkovej ujme.   

Upozornila, že ak bude akékoľvek plnenie predložené, aby tým nebola ohrozená údržba 

miestnych komunikácií a zimná údržba.  

Mgr. P. Ernek – predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie:  

vyplatiť rodine Mojičkovej finančnú zálohu 30 tis. € ako zálohovú platbu nemajetkovej ujmy. 

Počkať na výsledok súdu a potom to vysporiadať.  

prítomných12, hlasovalo 11               za 1, proti 8, zdržali sa 2 

za: Mgr. P. Ernek 

proti: Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura,   

          Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál  

zdržali sa: RNDr. P. Bačík, JUDr. G. Volf 

nehlasoval: Ing. M. Zimmermann 

Tento návrh nebol schválený.  

 

Predseda návrhovej komisie Š. Mičura prečítal návrh na uznesenie, ktorý bol predložený, 

vrátane úpravy presunu finančných prostriedkov nasledovne:  

Presun finančných prostriedkov vo výške 15.000.- € 

z Programu 7: Komunikácie (riadok č. 452) Bežné výdavky 

Podprogram 3 Čistenie miestnych komunikácií prvok č. 3 Zimná údržba, položka 635 zimná 

údržba – iní  

a 

Presun finančných prostriedkov vo výške 15.000.- € 

z Programu 7: Komunikácie (riadok č. 452) Bežné výdavky 

Podprogram 2 Údržba miestnych komunikácií prvok č. 1 Obnova existujúcich komunikácií, 

položka 635 006  údržba miestnych komunikácií - iní   

 

do Programu 9 Šport, Podprogram 3 športová infraštruktúra prvok č. 2 plaváreň,  položka 642 

029 jednorazové mimoriadne odškodnenia  vo výške 30.000.- €) 

S takýmto financovaním prítomní, vrátane predkladateľa materiálu JUDr. D. Lukačkuu 

súhlasili a Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 32/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

A/  B e r i e   n a  v e d o m i e    informatívnu správu z rokovania o mimosúdnom vyrovnaní 

strán sporu v konaní na Okresnom súde v Žiari nad Hronom pod sp. zn. 5C/15/2018,  

konanie uplatneného nároku na úhradu nemajetkovej ujmy Ing. Jána Mojičku, Ing. 

Margity Mojičkovej, obaja  bytom SNP 35, 969 01 Banská Štiavnica a Evy Mojičkovej,  
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       bytom Ladislava Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, ako pozostalých po nebohom 

synovi a vnukovi Jánovi Mojičkovi. 

 

B/  P o v e r u j e   primátorku mesta, s prihliadnutím na rokovanie o mimosúdnom vyrovnaní 

strán v konaní pod sp. zn. 5C/15/2018, vedenom na Okresnom súde v Žiari nad Hronom 

o vyplatení a podpísaní dohody o vyplatení nemajetkovej ujmy v sume   80.000.- € pre 

žalobcov v rade 1, 2, 3 Ing. Jána a Ing. Margitu Mojičkových ako rodičov a babky Evy 

Mojičkovej, pričom žalobcom bude celková suma 80.000.- € vyplatená po vzájomnej 

dohode nasledovne: 

1. v roku 2020  bude vyplatená suma 30.000.- € 

2. v roku 2021 bude vyplatená suma  30.000.- € 

3. v roku 2022 bude vyplatená suma  20.000.- €    

       V prípade, že sa mesto Banská Štiavnica rozhodne na základe prebytkového rozpočtu 

(bežných výdavkov) uhradiť zostávajúcu sumu jednorazovo, rozhodne o tom Mestské 

zastupiteľstvo. 

 

C/ S c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenie mesta 

     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  na: 

 

Presun finančných prostriedkov vo výške 15.000.- € 

z Programu 7: Komunikácie (riadok č. 452) Bežné výdavky 

Podprogram 3 Čistenie miestnych komunikácií prvok č. 3 Zimná údržba, položka 635 zimná 

údržba – iní  

a 

Presun finančných prostriedkov vo výške 15.000.- € 

z Programu 7: Komunikácie (riadok č. 452) Bežné výdavky 

Podprogram 2 Údržba miestnych komunikácií prvok č. 1 Obnova existujúcich komunikácií, 

položka 635 006  údržba miestnych komunikácií - iní   

do Programu Mimoriadne odškodnenia - položka 642 029, Náhrada jednorazového 

mimoriadneho odškodnenia  (dochádza k presunu finančných prostriedkov na túto položku vo 

výške 30.000.- €) 

     Rozpočtovým opatrením mesta nedochádza k zvýšeniu celkových výdavkov mesta v rámci 

schváleného rozpočtu na rok 2020. 

 

D/ P o v e r u j e   primátorku mesta, aby po obdržaní právoplatného a vykonateľného 

rozsudku súdu o uznaní viny žalovaného v rade 1. v plnom rozsahu alebo v čiastočnom 

rozsahu, špecifikovaného v rozsudku súdu, alebo uznania vinnými iné osoby, požadovala 

vrátenie vyplatenej výšky odškodného pre mesto Banská Štiavnica, ktoré mesto zaplatilo 

za žalovaného v rade 1., prípadne za iné osoby v mimosúdnom vyrovnaní podľa tohto 

uznesenia MsZ v Banskej Štiavnici. 

prítomných 12, hlasovalo 11      za 10, proti 0, zdržal sa 1 

 

Uplatnenie sistačného práva podľa § 13 ods. 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení na základe Upozornenia hlavného kontrolóra Mesta Banská 

Štiavnica na nezákonnosť prijatého unesenia MsZ v Banskej Štiavnici č. 32/2020 a Výzvy na 

uplatnenie § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení.  
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4. Návrh rozpočtových opatrení   

 

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.  

Mgr. N. Babiaková – Mesto je v krízovom stave, pandémia COVID – 19 má aj ekonomické 

dopady. 1. 4. 2020 vyzvala mestské organizácie na prijatie opatrení a urobila opatrenia na 

MsÚ. V správe je uvedené, ako je zabezpečená ochrana zamestnanca, aby sa ekonomicky 

situácia ustála. Sú pripravené a predložené rozpočtové opatrenia. Sú viazané výdavky aj  

príjmy. Tieto sa budú postupne uvoľňovať. Mzdy zamestnancov Mesta (okrem opatrovateliek 

a MsPo) sú znížené o 20 % na 3 mesiace (apríl, máj, jún). Je režim obmedzeného fungovania. 

V mestskom podniku Technické služby sa neznižujú mzdy len u robotníkov. Na porade 

s riaditeľkami materských škôl žiadala, aby aj MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta prešli 

na 80 % mzdy. Ministerstvo školstva prijalo opatrenia, má byť metodický pokyn, ako sa bude 

môcť Mesto uchádzať o peniaze. Čo sa týka ŠFRB, vláda SR schválila možnosť odkladu 

splátky úveru o 12 mesiacov.  

Diskusia:  

Š. Mičura – zaujímal sa o položky: rozšírenie kamerového systému a hasiči, spýtal sa, či na 

obidve položky mesto dostalo dotáciu?  Položka 4.6 Štiavnické noviny, aj tu ide o zníženie 

mzdy? Zberňa šatstva je potrebná? V meste sú 4. Dotácia na plaváreň je znížená o 20 tis. €. 

Mgr. N. Babiaková – áno, Mesto dostalo dotáciu, hasiči urobili rozpis. Čo sa týka 

Štiavnických novín, zvýšila sa cena za 1 ks o 0,10 €.   

Plaváreň je zatvorená, otvorí sa asi až v II. polroku 2020. Mzdy zamestnancov sú uplatňované 

cez ÚPSVaR, potrebujeme riešiť strop nad bazénom. Zálohy na energie musia byť uhrádzané.  

RNDr. P. Bačík – k plavárni uviedol, že vypadli tržby za služby, energie sa šetria. 

Obmedzená prevádzka bude do decembra, k ďalšej prevádzke sa musí vyjadriť statik.  

H. Koťová – keďže sa presunuli finančné prostriedky z položky PD Kolpašská a Dolná ulica, 

spýtala sa, kedy sa bude robiť táto investícia? 

Mgr. N. Babiaková – v roku 2020 to nebude.  

H. Koťová – na rokovaní ZMOS 20. 4. bola informácia, že budú poskytnuté mestám 

a obciam celoplošné mimoriadne dotácie na dofinancovanie, týka sa to oblasti šport, 

znevýhodnení ľudia. Pani primátorka sľúbila vyplatenie sumy 1000 € pre Margarétku.  

Mgr. M. Pál – spýtal sa, či prostriedky rezervného fondu 60 tis. € sú vyčerpané? 

Mgr. N. Babiaková – ešte sú tam peniaze.  

Mgr. M. Kabina – ďakuje za dokument, hľadajú sa zdroje. Vyjadril sa k položke PD Dolná 

a Kolpašská ulica, peniaze sa odobrali. Treba dúfať, že takáto situácia nebude trvať dlho. 

Poďakoval zamestnancom MsÚ, že zvládajú situáciu a sú ukrátení na mzde. Sú zrušené 

niektoré akcie (Živé šachy a iné), súhlasí s tým, dúfa, že v budúcom roku bude mesto 

fungovať normálne a tak, ako si naplánovalo.  

Mgr. N. Babiaková – niektoré veci ju mrzia, váži si kolegov, ide o nepopulárne kroky, 

nechce ľudí prepúšťať. Dotácie mesto môže poskytovať len vtedy, keď je Mesto schopné plne 

financovať základné samosprávne potreby.   

Ľ. Barák – spýtal sa na dotáciu pre Komunitné centrum Šobov? Pokračuje to? 

Ing. K. Lievajová – je nový projekt, ktorý sa zaraďuje do rozpočtu mesta.  

Ľ. Barák – sú požiadavky na vypilovanie, spýtal sa, či sa položka musela tak znížiť? Bol 

priestor na očistu ulíc.  

Mgr. N. Babiaková – robia sa len najsúrnejšie veci.   

JUDr. D. Lukačko – o 14,2 % poklesli podielové dane, MŠ peniaze dostanú, nedá sa ušetriť 

na verejnom osvetlení, kde boli namontované úsporné svietidlá? 
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Ing. K. Lievajová – sú stanovené pevné mesačné platby v tomto roku. Pokles bude možno 

budúci rok. 

Ing. M. Zimmermann – ušetriť by sa dalo, keby sa osvetlenie ulíc využívalo kratšiu dobu, 

ale robia sa nové svetelné body. Pokiaľ nie je funkčné verejné osvetlenie, je zbytočný 

kamerový systém.  

Ing. M. Michalský – je ťažko vybrať z vecí. Chodník Kolpašská ulica, ľudia naň roky čakajú. 

Verí, že dopady budú možno menšie a nájdu sa peniaze na dofinancovanie.  

Mgr. N. Babiaková – projekt vyšiel nižšie, ako bol plán. Idú von dane, tam môže byť prepad, 

mestá nebudú mať peniaze na splátky úverov. Je záujem Drieňovú riešiť.  

H. Koťová – spýtala sa ohľadne zníženia platu zamestnancov MsÚ o 20 %, či sa uvažuje 

s doplatením mzdy? 

Mgr. N. Babiaková – nebolo to ľahké, je vďačná ľuďom, je to potrebné. Keď mesto bude 

mať, určite sa spôsob nájde. Nebralo sa z platov MsPo a opatrovateliek.  

Š. Mičura – predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie:  

povolené viazanie príjmov, prenájom lesov 40 tis. € - položku neznižovať   

prítomných 12, hlasovalo 12 za 10, proti 0, zdržali sa 2 

za: Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Ing. J. Čamaj, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, JUDr. D. Lukačko,   

      Š. Mičura,  Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf  

zdržali sa: RNDr. P. Bačík, Ing. M. Zimmermann  

Návrh bol schválený.  

Iné návrhy na zmenu uznesenia neboli predložené. Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o celom 

návrhu uznesenia, vrátane schváleného pozmeňujúceho návrhu a prijalo    

  

Uznesenie č. 33/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenia  v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a  doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov nasledovne: 

 

1) Povolené prekročenie  príjmov  
 

Ekon. 

klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

312 001  Dotácia na voľby 0 +   10 200 10 200 

312 002  Dotácia AVF 0 +     2 500   2 500 

312 001  Dotácia na vojnové hroby 

a pamätníky 

0 +        783     783 

312 001  Dotácia DHZO  0 +     6 000    6 000 

312 001  Humanitárna pomoc 0 +        800        800 

312 001  Dotácia Nízkouhlíková stratégia 0 +   13 680     13 680 

312 001  NFP – Komunitné centrum 0 +   28 390     28 390 

312 012  Decentralizačná dotácia školy 1 400 000 +   47 700 1 447 700 

322  Dotácia na ZŠ J. Horáka – učebne 0 + 139 754    139 754 
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2) Povolené viazanie príjmov 

 
Ekon. 

klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

111  Výnos dane pre územnú samosprávu 4 400 000 - 600 000 3 800 000 

133 009  Daň za ubytovanie      50 000 -   40 000     10 000 

133 012  Daň za užívanie verejného 

priestranstva 

            16 000 -   13 000       3 000 

223 001  Zo vstupného kultúra 10 000 -     5 000       5 000 

223 001  Zo vstupného kino 45 000 -   15 000     30 000 

223 001  Parkovné         105 000 -   55 000     60 000 

 

3) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nasledovne: 

 
Program Funkčná 

klasifikácia 

Ekon. 

Klasifikácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Presun z položky 

 

rozpočet 

po zmene 
1.2 06.2.0 637 Nízkouhlíková 

stratégia 

spolufinancovanie  

0 + 720 Údržba verejnej 

zelene 

   720 

5.2 02.2.0 630 Výdavky počas 

mimoriadnej 

situácie  

 0 + 60 000 Chodník Kolpašská 

+ PD Ul. Dolná 

60 000 

7.1 04.5.1 717 Rekonštrukcia 

verejných 

priestranstiev  

1 485 

000 

+ 155 000 Odvodnenie Pod 

Kalváriou 

1 640 000 

8.2 09.1.1.1 700 Technické 

vybavenie učební 

ZŠ J. Horáka 

spolufinancovanie  

0 + 6 400 Údržba školských 

zariadení 

6 400 

11.4 06.3.0 717 Vodovod 

Jergištôlňa 

  

0 + 5 000 PD chodník L. 

Svobodu 

5 000 

 

 

4) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 

  
Program Funkčná 

klasifiká

cia 

Ekon. 

Klasifik

ácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Presun z položky 

 

rozpočet po 

zmene 

1.2 06.2.0 630 Nízkouhlíková 

stratégia 

 720  + 13 680 Dotácia 14 400 

5.1 03.1.0 700 Rozšírenie 

kamerového 

systému 

 2 250 + 9 000 Dotácia 11 250 

5.3 03.2.0 633 DHZO B. Štiavnica 

– vybavenie 

 0 + 3 000 Dotácia DPO 3 000 

5.3. 03.2.0 630 DHZO Štefultov – 

vybavenie 

 0 + 3 000 Dotácia DPO 3 000 

8.1 09.1.1 717 Vybudovanie ihriska 

MŠ Bratská 

 0 + 8 000 Dotácia 8 000 

8.2 09.2.1 700 ZŠ Horáka – 

zlepšenie vybavenia 

učební 

 6 400 + 120 709 Dotácia 127 109 

10.1 08.2.0 630 Mesto kultúry  38 380 + 13 620 Dotácia z roku 

2019 

52 000 

10.1. 08.2.0 630 Filmový ateliér  0 + 2 500 Dotácia AVF 2 500 



10.4 08.4.0 635 Oprava vojnových 

hrobov 

 0 +    783 Dotácia MV SR    783 

12.1 10.7.0 642 Humanitárna pomoc  0 + 800 Dotácia MPSVaR    800 

12.7 10.7.0 600 Vrátenie dotácie na 

stravovanie 

0 + 29 862 Dotácia z roku 

2019 

29 862 

12.8. 10.7.0 600 Komunitné centrum 

projekt 

0 + 28 390 Dotácia  28 390 

14 01.6.0 630 Voľby 0 + 10 200 Dotácia ŠR 10 200 

 

5) Povolené prekročenie  finančných operácií 

Príjem 

Ekon. 

Klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

456  Prevod z rezervného fondu 213 750 +   23 868 

 

237 618 

453  Prevod prostriedkov z predch. roka   33 000 + 151 751 184 751 

 

6) Povolené viazanie výdavkov 

 
Program Funkčná 

klasifiká

cia 

Ekon. 

Klasifik

ácia 

Názov  rozpočet viazanie rozpočet po zmene 

1.1 01.1.1 630 Reprezentačné 

primátora 

 7 000 2 000 5 000 

1.2 06.2.0 637 Vypracovanie 

urbanistickej štúdie 

IBV 

 5 000 5 000 0 

2.1 4.7.3 630 Propagácia mesta  11 000 5 000 6 000 

2.1 04.7.3 700 Nová stránka mesta  23 000 23 000 0 

2.2 04.7.3 600 Informačné centrum 

– mzdy + odvody 

 82 060 6 719 75 341 

2.3 01.1.3 630 Partnerské mestá  3 000 3 000 0 

3.4 01.1.1 710 Výkup pozemkov 

a budov 

 50 000 10 000 40 000 

3.5 08.2.0 717 Zmena účelu stavby 

KC 

 15 700 15 700 0 

3.7 630 630 Školenia   5 000 2 000 3 000 

3.8 01.1.1 710 Budovanie loT siete  3 000 3 000 0 

4.1 08.2.0 600 ZPOZ  14 250 3 100 11 150 

4.2 01.3.3 600 Matrika  19 040 2 165 16 875 

4.2 01.3.3 600 Osvedčovanie listín  17 210 2 117 15 093 

4.5 8.4.0 600 Cintorínske služby  25 915 1 417 24 498 

4.6 08.3.0 600 Štiavnické noviny  31 295 2 093 29 202 

4.7 01.1.1 600 Stavebný úrad  53 825 6 359 47 466 

4.8 06.6.0 641 Zberňa šatstva  7 000 2 000 5 000 

4.9 06.2.0 600 Menšie obecné 

služby 

 54 000 4 264 49 736 

4.10 04.5.1 600 Služby SAD  23 824 3 000 20 824 

5.3 03.2.0 717 Rekonštrukcia has. 

zbrojnice Štefultov 

 2 000 2 000 0 

6.1 05.1.0 641 Transfer TS na 

opravu kontajnerov 

 5 000 3 000 2 000 

6.3 05.1.0 641 Transfer TS na 

prevádzku zberného 

dvora 

 60 000 10 000 50 000 

6.3 05.1.0 641 Transfer TS na 

prevádzku 

kompostárne 

 70 000 20 000 50 000 



7.1 06.2.0 716 PD Ul. Dolná  20 000 20 000 0 

7.2 04.5.1 635 Údržba komunikácií  140 000 85 000 55 000 

7.2 04.5.1 641 Transfer TS na 

údržbu MK 

 40 000 10 000 30 000 

7.3 06.2.0 641 Transfer TS na 

čistenie mesta 

 100 000 10 000 90 000 

7.3 04.5.1 635 Zimná údržba iní  40 000 20 000 20 000 

7.3 04.5.1 641 Transfer TS na ZÚ  110 000 20 000 90 000 

7.4 04.5.1 641 Transfer TS na 

parkoviská 

 30 000 10 000 20 000 

7.5 06.2.0 640 Grantový systém na 

verejné priestranstvá 

 2 000 2 000 0 

8.1   Prostriedky pre MŠ  723 132 48 537 674 595 

8.3   Prostriedky pre ZUŠ  418 088 31 352 386 736 

8.4   Prostriedky pre 

voľnočasové 

aktivity 

 204 443 15 335 

 

189 108 

8.5   Prostriedky pre 

školské jedálne 

 116 490 8 736 107 754 

8.6   Neštátne školské 

zariadenia – dotácie 

 453 724 34 021 419 703 

8.7 09.5.0 640 Dotácie pre oblasť 

školstva 

 1 000 1 000 0 

8.8 01.1.1 630 Školský úrad  24 370 4 050 20 320 

8.8 09.5.0 630 Prostriedky na 

údržbu školských 

budov 

 43 600 13 600 30 000 

9.1 08.1.0 630 Beh Trate mládeže  2 000 2 000 0 

9.2 08.1.0 640 Grantový systém pre 

oblasť športu 

 29 000 14 000 15 000 

9.3 08.1.0 640 Dotácia na plaváreň  120 000 20 000 100 000 

10.1 08.2.0 630 Akademici  1 000 1 000 0 

10.1. 08.2.0 630 Výročia mesta  5 000 2 000 3 000 

10.1 08.2.0 630 Živý šach  10 501 10 501 0 

10.1 08.2.0 630 Ostatné kultúrne 

podujatia 

 24 679 5 000 19 679 

10.2 08.2.0 640 Grantový systém pre 

kultúru 

 10 000 8 000 2 000 

10.3 08.2.0 630 Kino  48 900 16 500 32 400 

10.3 08.2.0 630 Knižnica  56 896 11 830 45 066 

11.1 06.2.0 600 Vypiľovanie drevín  6 000 3 000 3 000 

11.1 06.2.0 600 Lavičky a kvetináče  5 000 3 000 2 000 

11.3 06.2.0 640 Grantový systém na 

verejnú zeleň 

 3 000 3 000 0 

11.5 06.4.0 640 Verejné osvetlenie  116 000 16 000 100 000 

12.1 10.1.2 640 Denný stacionár  5 730 1 000 4 730 

12.2 10.7.0 640 Grantový systém pre 

sociálnu oblasť 

 2 000 2 000 0 

14 01.1.1 600 Správa mesta  997 100 77 500 919 600 

14 01.1.1 700 Správa mesta 

kapitálové výdavky 

 15 000 15 000 0 

14 08.2.0 600 Správa kultúry  120 250 13 200 107 050 

7) použitie prostriedkov rezervného fondu v súlade s § 36 ods. 2 Zákona  NR SR č. 

67/2020  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,  vo výške  60 000  € na 

úhradu bežných výdavkov spojených s nákupom ochranných pomôcok 

a zabezpečením  dezinfekcie   v meste 

prítomných 12, hlasovalo 12     za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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5. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta  

 

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

Babiaková, primátorka mesta. Spracovateľkou je Ing. K. Lievajová a J. Páchniková, 

ekonomické oddelenie MsÚ.  

Mgr. N. Babiaková – vzhľadom na ekonomickú situáciu v súvislosti s krízovou situáciou 

spôsobenou ochorením COVID-19, boli dotácie znížené. Zatiaľ sa uvažuje s podujatím 

Salamandrové dni, preto je ponechaná dotácia pre spevokol Štiavničan.  

Diskusia:  

Ing. J. Čamaj – športové súťaže budú, presúvajú sa na jeseň. Niektoré kluby sa stiahli na 

polovicu, niektoré zostávajú. Bol by rád, keby sa to zohľadnilo a dotácie sa doplatili.  

Mgr. N. Babiaková – dotácie má samospráva poskytnúť vtedy, keď vie pokryť základný 

chod samosprávy. Zatiaľ hromadné športové podujatia nie sú povolené.  

Mgr. P. Ernek – navrhol poskytnúť dotáciu Jednote dôchodcov vo výške 300 € na činnosť, 

náklady sú stále (viazanie na energie).    

Mgr. N. Babiaková – toto by nemenila, ak budú mať náklady, doplatí sa im.  

Ing. M. Michalský – navrhol poskytnúť dotáciu 500 € Priateľom CVČ na kostýmy pre detský 

tanečný súbor Applause, ktoré sa už šijú.   

Mgr. N. Babiaková – Mesto muselo riešiť dofinancovanie miezd (MŠ, CVČ, ZUŠ), môžeme 

sa k tomu vrátiť. Ide o výnimočnú situáciu, nie je to ľahké.  

JUDr. D. Lukačko – je za to, aby sa zobralo na kostýmy z položky 4 živly, Bratislava suma 

250 €.  

H. Koťová – dúfa, že bude podporená aj sociálna oblasť. Tretí sektor a „neziskovky“ sú 

dôležité pre život mesta.   

Ing. M. Michalský - predložil návrh na doplnenie uznesenia:  

presunúť finančné prostriedky vo výške 250 € zo žiadateľa o dotáciu 4 živly Bratislava na 

žiadateľa Priatelia centra voľného času v Banskej Štiavnici.   

Tento návrh bol schválený a hlasovalo zaň všetkých 12 prítomných poslancov.  

Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o celom návrhu uznesenia vrátane schváleného doplnenia 

a prijalo  

Uznesenie č. 34/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e 

1. poskytnutie dotácie vo výške 7 250 €, v zmysle úpravy rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica z dôvodu COVID-19, pre žiadateľa Futbalový klub SITNO Banská 

Štiavnica s tým, že dotácia bude použitá na športovú činnosť futbalových mužstiev FK 

Sitno v roku 2020, v súlade s VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 

2. poskytnutie dotácie vo výške 2 650 €, v zmysle úpravy rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica z dôvodu COVID-19, pre žiadateľa Športový klub Atléti BS s tým, že dotácia 

bude použitá na činnosť športového klubu v roku 2020, v súlade s VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení 

Dodatku č. 1 

3. poskytnutie dotácie vo výške 750 €, v zmysle úpravy rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

z dôvodu COVID-19, pre žiadateľa Červená studňa s tým, že dotácia bude použitá na 

projekt Bežecké lyžovanie na Červenej Studni , v súlade s VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 
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4. poskytnutie dotácie  vo výške 2 650 €, v zmysle úpravy rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica z dôvodu COVID-19, pre žiadateľa Plavecký klub Banská Štiavnica s tým, 

že dotácia bude použitá na činnosť plaveckého klubu v roku 2020, v súlade       s VZN 

Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica v znení Dodatku č. 1 

5. poskytnutie dotácie vo výške 1 000 €, v zmysle úpravy rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica z dôvodu COVID-19, pre žiadateľa Spevokol Štiavničan s tým, že dotácia 

bude použitá činnosť spevokolu v roku 2020, v súlade s VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č. l 

6. presun finančných prostriedkov vo výške 250 € zo žiadateľa o dotáciu 4 živly Bratislava 

na žiadateľa Priatelia centra voľného času v Banskej Štiavnici.   

 

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

 

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019  o miestnych   

    daniach 

 

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.  

Mgr. N. Babiaková – uviedla, že návrh Dodatku č. 1 bol v zákonom stanovenej lehote 

zverejnený na úradnej tabuli a bol prerokovaný v komisiách zriadených MsZ. Zo strany 

občanov neboli zaslané žiadne pripomienky. Jedna pripomienka vzišla z pracovného stretnutia 

primátorky mesta s poslancami MsZ. Išlo o § 17,  za bod 8 sa dopĺňa bod 9 nasledovne: 

 sadzba dane za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska je 0,10 € za každý aj začatý 

m
2
 a každý aj začatý deň.  

Keďže pripomienky, ani iné návrhy na zmenu neboli predložené, hlasovalo sa o doplňujúcom 

návrhu, ktorý bol jednomyseľne schválený:  

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

 

Ďalej sa hlasovalo o celom návrhu, vrátane schválenej zmeny. Mestské zastupiteľstvo 

jednomyseľne prijalo  

Uznesenie č. 35/2020 

 

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 36 zákona NR SR č. 

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

stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

s a   u z n á š a   

 

na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 

o miestnych daniach s pripomienkou: 

v § 17 sa za bod 8. dopĺňa bod 9. nasledovne: 

 sadzba dane za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska je 0,10 € za každý aj začatý 

m
2
 a každý aj začatý deň.  

prítomných 12, hlasovalo 12        za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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7. Návrh VZN o parkovaní na území mesta Banská Štiavnica   
 

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

spracovateľom je Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta, ktorý k bodu podal aj 

spravodajstvo – návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli 

a bol prerokovaný v komisiách, zriadených MsZ. Návrh bol tiež predmetom niekoľkých 

pracovných stretnutí samosprávy a bolo k nemu podaných viacero pripomienok. Taktiež 

prišlo veľa pripomienok od fyzických a právnických osôb. Všetky pripomienky sú 

vyhodnotené, tvoria prílohu predloženého materiálu a o každej pripomienke sa bude hlasovať. 

Navrhuje, aby účinnosť VZN bola od 1. 7. 2020, teda ceny kariet budú v polovičnej sume.  

Diskusia:  

Mgr. M. Kabina – karty, ktoré boli vydané v minulom roku, platia stále, užívajú sa 

bezodplatne. Karty, ktoré sa vydajú teraz, budú za ½ cenu. Dal na zváženie, či polovičná cena 

je adekvátna? 

Mgr. N. Babiaková – vzhľadom na veľký počet pripomienok navrhla, aby sa začalo hlasovať 

postupne o vyhodnotených pripomienkach.   

 

Pripomienky z komisií MsZ:  

Komisia ekonomická 

1. doplniť do VZN – „Členovia komisií pri MsZ v Banskej Štiavnici majú parkovanie v čase 

rokovania bezplatné.“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje.  

prítomných 12, hlasovalo 12 za 10, proti 2, zdržal sa 0 

za: Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura,   

      Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M. Zimmermann   

zdržal sa: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák 

 

2. zriadiť parkovaciu komisiu, ktorá by mala okrem iného na starosti: Tvorbu celkovej 

koncepcie parkovania, tvorbu Prevádzkového poriadku parkovísk, schvaľovanie designu 

kariet a tabúľ, posudzovanie žiadostí, návrh nových VZN týkajúcich sa parkovania a dopravy 

v meste. 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje. Nesúvisí s predloženým návrhom VZN. Na pracovnom stretnutí 

primátorky mesta a poslancov MsZ bolo dohodnuté, že bude zriadená pracovná skupina, ktorá 

sa bude téme a problémom parkovania venovať.  

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, H. Koťová,  Mgr. M. Pál, JUDr.   

      G. Volf, Ing. M. Zimmermann   

proti: JUDr. D. Lukačko 

zdržali sa: Mgr. M. Kabina, Š. Mičura, Ing. M. Michalský 

Mgr. N. Babiaková – do programu rokovania je doplnený bod Informácia k VZN 

o parkovaní o zriadení Pracovnej skupiny pre riešenie parkovania a dopravy na území mesta 

Banská Štiavnica. Členmi komisie budú menovaní: Ing. Marian Zimmermann, zástupca 

primátorky mesta, Mgr. Martin Macharik, poslanec MsZ, JUDr. G. Volf, poslanec MsZ, 

zamestnanec TS m. p. na úseku miestnych komunikácií, Dušan Vahlandt, zamestnanec Mesta 

na oddelení výstavby, ÚP a ŽP, Ing. arch. Jakub Melicherčík, architekt mesta, PhDr. Peter 

Šemoda, náčelník MsPo.  
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Mgr. M. Pál – navrhol do skupiny doplniť Ing. Mateja Michalského, poslanca MsZ, s čím 

prítomní poslanci súhlasili.      

 

3. doplniť do § 1 bod 2 definíciu pojmu „rezidentská zóna“, tento pojem je použitý v bode e) 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje.  

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

4. odstrániť text v § 3 bod 1 - „Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

5. § 4 bod 1 zrušiť písmená a.-g. a ulice uvádzať cez odrážky ako je to v iných častiach VZN. 

Počúvadlianske jazero, Klinger a Belianske jazero uvádzať samostatne a zadefinovať rozsah 

spoplatnenia (najlepšie cez parcelné čísla), keďže tu rozsah nie je jasný, na rozdiel od ulíc. 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje. Rozsah je určený dopravným značením v teréne.  

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

6. § 5 bod 1 – zmeniť text na znenie: „Parkovacie stojiská s časovo obmedzeným státím môžu 

vodiči využívať len na časový interval určený dodatkovou tabuľkou.  Rezidenti môžu tieto 

parkovacie stojiská využiť v čase od 18.00 do 7.00 hod. nepretržite.“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje.  

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

7. § 5 bod 2 – z VZN odstrániť počty parkovacích stojísk – tento údaj by sa mal uvádzať 

v Prevádzkovom poriadku, ktorý by mal byť zverejnený spolu s VZN. Takto konkrétne údaje 

by nemali byť súčasťou VZN, ale Prevádzkového poriadku. V prípade, ak bude treba 

operatívne vykonať zmeny v počtoch takýchto parkovacích miest alebo v ich umiestnení, 

netreba meniť VZN, ale len Prevádzkový poriadok. 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje. Prevádzkový poriadok nie je súčasťou VZN a ani nemá byť 

prečo. Prevádzkový poriadok je dokument, ktorý je možné podľa potreby meniť operatívne.  

prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

8. § 7 bod 1 – zmeniť text na znenie: „Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií podľa  tohto VZN  zabezpečuje  a za technický stav a údržbu 

parkovacích miest v meste Banská Štiavnica zodpovedá ich správca, ktorým sú Technické 

služby, mestský podnik, na základe zmluvy, uzatvorenej medzi Technickými službami, 

mestský podnik a Mestom Banská Štiavnica. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

9. § 8 bod 1  - upraviť na: „ ... pomocou mobilnej aplikácie“ . Zmeniť následne aj text v 

Prílohe č.1, tab. Ceny – parkovací lístok, SMS ... 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

10. § 8 bod 3 – upraviť na: „Úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií musí byť zaplatená vopred alebo bezprostredne po zaparkovaní 

vozidla na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia. 

Včasnú úhradu je potrebné vykonať aj pri predĺžení času parkovania cez SMS platby, platbou 

cez mobilnú aplikáciu alebo platbou zakúpením parkovacieho lístka.“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

11. § 8 bod 7.3 -  „ ... v mobilnej aplikácii...“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

12.§ 8 bod 8.5 – upraviť na: „Pri strate, poškodení a odcudzení PK je vodič oprávnený ...“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 
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prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

13. § 10 bod 3  - Odstrániť text „od hranice objektu Joergesovho domu č.14 vzostupne“. 

Takto vymedziť Námestie sv. Trojice má zmysel v § 3, kde definujeme možnosti parkovania s 

RPK. V tomto § 10 však určujeme rozsah rezidentskej zóny a fyzické osoby, ktorým 

umožníme získať RPK. V rezidentskej zóne musí byť teda zaradená celá ulica, inak by 

fyzické osoby s trvalým pobytom na Námestí sv. Trojice pod Joergesovým domom nemali 

nárok na vydanie RPK. 

Vyhodnotenie:  

pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

14. § 10 bod 3 – odstrániť text: „Radničné námestie: nádvorie „banského domu“ asi von 

nakoľko tam je Radničné nám,“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

prítomných 12, hlasovalo 12 za 5, proti 6, zdržal sa 1 

za: RNDr. P. Bačík, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,  JUDr. G. Volf, Ing. M. Zimmermann   

proti: Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr.  

          M. Pál 

zdržal sa: Ľ. Barák 

 

15. § 11 bod 2:   upraviť na: „Cena vyhradeného parkovacieho stojiska je upravená VZN o 

miestnych daniach.“ 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

16. § 11 bod 6:   upraviť na: „Vyhradené parkovacie stojisko je určené iba pre vozidlá do 3,5 

tony a výlučne na účely parkovania osobných motorových vozidiel.“ Zároveň definovať 

podľa vyhlášky všetky typy vozidiel do 3,5 tony. 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   
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17. § 14 bod 1 -   Odstrániť text „(Technické služby, m. p. Banská Štiavnica)“. 

V § 7 je zadefinované kto je prevádzkovateľ, nie je potrebné opätovne spomínať Technické 

služby. 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

18. Príloha č. 1 – zjednotiť pásma A a B s cenami 1,00 €/hod  a 8,00 €/celý deň 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

prítomných 12, hlasovalo 12  za 7, proti 1, zdržal sa 4 

za: RNDr. P. Bačík, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, H. Koťová, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf,   

      Ing. M. Zimmermann   

proti: JUDr. D. Lukačko 

zdržali sa: Ľ. Barák, Mgr. M. Kabina, Š. Mičura, Ing. M. Michalský  

 

19. odstrániť preklepy a urobiť korekcie textu vo VZN nasledovne: 

- Bod 3 z § 3 presunúť do § 1 bod 2 – vysvetlenia pojmov a skratiek by mali byť na jednom 

mieste, pokiaľ možno na začiatku VZN 

- § 4 bod 1:  uvedené: „resp. pri posilnení nepostačujúcej kapacite“ správny tvar: „kapacity“ 

- § 10 bod 3: uvedené: „Dolná resla“, správny tvar: „Dolná Resla“  

- § 10 bod 3: uvedené: „Horná resla“, správny tvar: „Horná Resla“  

- § 10 bod 3: uvedené: „Pod Červenou Studňou“, správny tvar: „Pod Červenou studňou“  

- § 10 bod 3: uvedené: „Katova ulica“, správny tvar: „Katova“ 

- § 10 bod 3: uvedené: „Vodárenská ulica“, správny tvar: „Vodárenská“ 

- § 11 bod 7: upraviť na: „... dôjde k zmene dopravnej situácie z dôvodu vyššej moci ...“ 

- § 12 názov: upraviť na: „Postup pri vybavení žiadosti o vydanie permanentnej parkovacej 

karty“ 

- § 13 názov: upraviť na: „Postup pri vybavení žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej 

karty“ 

- Upraviť všetky názvy ulíc tak, aby boli v súlade s VZN č. 2/2015 (najmä v § 5 a § 10) 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu  
KaCR odporúča MsZ ponechať  cenu  rezidentných a permanentných parkovacích kariet na 

pôvodnej cene  z dôvodu zníženia počtu parkovacích miest.  

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje čiastočne, v prípade, že sa ňou myslí cena RPK a PPK v roku 2019. 

prítomných 12, hlasovalo 12                                                               za 0, proti 2, zdržali sa 10 

proti: Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Pál 



- 58 - 

 

zdržali sa: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, JUDr. D.   

                 Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, JUDr. G. Volf, Ing. M. Zimmermann 

 

Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou   

1. Dolná - parkovisko Ul. dolná.:  JP, (prvá hodina parkovania na deň bezplatná) - návrh č.1 - 

aj PPK     

Vyhodnotenie: 

Pripomienka sa neakceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

2. Novozámocká - parkovisko pod Novým zámkom: RPK, PPK, JP - návrh č. 1 - zrušiť zónu 

B, parkovné 1 € na hodinu,  

návrh č. 2 - prvá hodina zadarmo po zavedení parkovacieho automatu  

Vyhodnotenie: 

Pripomienka sa akceptuje čiastočne, a to v časti návrh č. 1. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,    

      JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann   

 

3.  PPK Fyzická osoba a právnická osoba – 1. karta 

vlastní nehnuteľnosť, dochádza do práce v rezidentskej zóne, užíva služobné vozidlo – 1 

EČV/rok - návrh vyčleniť tých, čo v meste podnikajú alebo pracujú do samostatnej položky s 

poplatkom 100 € (§9, ods. 2.2) 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

prítomných 11, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržal sa 0 

za: RNDr. P. Bačík, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,  JUDr. D.   

      Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M.        

      Zimmermann   

 

4.  RPK Fyzická osoba (rezident), 1 karta (max 2 EČV) na BJ/rok s poplatkom 50 € (§10, ods. 

2) 

Vyhodnotenie: 

Pripomienka sa akceptuje. 

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

za: RNDr. P. Bačík, Ľubomír Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H.   

      Koťová,  JUDr. D.  Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf,   

      Ing. M. Zimmermann   

 

5. návrh - poplatky za PPK a RPK pre ZŤP - 50% zľava 

Vyhodnotenie: 

Pripomienka sa neakceptuje. 

prítomných 12, hlasovalo 11 za 0, proti 10, zdržal sa 1 
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proti: RNDr. P. Bačík, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová,  JUDr. D.   

          Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf,     

zdržal sa: Ing. M. Zimmermann 

 

Komisia výstavby a životného prostredia  
Komisia návrh VZN neprerokovala, nakoľko nebola uznášaniaschopná. 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva  

Š. Mičura navrhuje rozšíriť §3, odst. 1 o právo užívania parkoviska - Dolná na Ul. Dolná aj o 

vlastníkov permanentnej parkovacej karty - PPK. 

Vyhodnotenie: 

Pripomienka sa neakceptuje. 

prítomných 12, hlasovalo 12        za 6, proti 1, zdržalo sa 5 

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, JUDr. D. Lukačko, JUDr. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann 

proti: Mgr. M. Pál 

zdržal sa: Ing. J. Čamaj, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, Š. Mičura, Ing. M. Michalský  

 

Rozšíriť § 10, odst. 2 o právo prideliť rezidentskú parkovaciu kartu - RPK aj žiadateľom, 

ktorí trvalo bývajú v rezidentskej zóne s platnou nájomnou zmluvou s majiteľom bytovej 

jednotky v rezidentskej zóne a zároveň majú trvalý pobyt v Meste Banská Štiavnica a 

žiadateľom, ktorí majú v rezidentskej zóne fyzicky prevádzku. 

Vyhodnotenie: 

Pripomienka sa neakceptuje. 

prítomných 12, hlasovalo 12 za 9, proti 2, zdržal sa 1 

za: Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr.   

      M. Pál,  JUDr. G. Volf, Ing. M.  Zimmermann 

proti: Mgr. P. Ernek, JUDr. D. Lukačko 

zdržal sa: RNDr. P. Bačík 

 

Komisia navrhuje zmeniť a doplniť Prílohu č. 1, cenník parkovného v zóne s plateným státím 

v meste Banská Štiavnica, parkovacie karty nasledovne: 

 

Typ 

karty 

Osoba Cena karty - 

pôvodná 

Cena karty - navrhovaná komisiou 

                                      

PPK 

Fyzická osoba s trvalým pobytom - 1. karta- 

max.2EČV/rok                                            (§9, ods. 

2.1) 

80,-€ 40,- € 

Fyzická osoba a právnická osoba - 1. karta - vlastní 

nehnuteľnosť - 1EČV/rok 

150.-€ 150,-€ 

Fyzická osoba a právnická osoba - 1. karta - dochádza 

do práce v rezidentskej zóne - 1 EČV/rok 

150,-€ 80,-€ 

Fyzická osoba a právnická osoba - 1. karta - užíva 

služobné vozidlo - 1 EČV/rok 

150,-€ 0.-€ (vyradiť) 

Fyzická osoba a právnická osoba - pri záujme 

dokúpenia ďalších kariet - každá ďalšia karta - 1 

EČV/rok                            (§9, odst. 2.3) 

400,-€ 400,-€ 

              



RPK Fyzická osoba (rezident), 1 karta max - 2 EČV) BJ/rok                   

(§10, odst. 2) 

80,-€ 

 

40,-€ 

Fyzická osoba s trvalým pobytom mimo rezidentskej 

zóny  1 karta (max - 2 EČV) BJ/rok 

80,- € 80,- € 

Fyzická osoba a právnická osoba s prevádzkou v 

rezidentskej zóne   1 karta (max - 2 EČV) 

80,- € 150,- € 

 

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať čiastočne, a to akceptovať zníženie ceny PPK 

z 80,- € na 50,- €,  v prípade FO s trvalým pobytom a v prípade FO a PO bez trvalého pobytu 

v sume 100, €, v prípade zníženia ceny RPK tiež na sumu 50,- €. 

O pripomienke sa už hlasovalo, návrh bol schválený.  
 

Komisia športu  
Vzala na vedomie Návrh všeobecne záväzného nariadenie o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií  na území mesta 

Banská Štiavnica 

 

Pripomienky od fyzických a právnických osôb: 

 

Okrucký Peter [mailto:Peter.Okrucky@svp.sk]  
vedúci oddelenia majetkovoprávnej prípravy 

Oddelenie majetkovoprávnej prípravy 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Podnikové riaditeľstvo 

Radničné námestie 8 

969 55 Banská Štiavnica 

 

Navrhuje: 

1. Úpravu ceny pri permanentnej PK  z 80 € a zo 150 € na pôvodných 50 € pri Fyzickej osobe 

s trvalým pobytom  a tak isto aj pri Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vlastní 

nehnuteľnosť, dochádza do práce v rezidentskej zóne, užíva služobné vozidlo. 

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať čiastočne, a to akceptovať zníženie ceny PPK 

z 80,- € na 50,- €,  v prípade FO s trvalým pobytom a v prípade FO a PO bez trvalého pobytu 

v sume 100,- €, v prípade zníženia ceny RPK tiež na sumu 50,- €. 

O pripomienke sa už hlasovalo a je odsúhlasená.  
 

2. V prílohe č. 1 – CENY- parkovací lístok, SMS parkovanie, virtuálny lístok z el. aplikácie 

Úprava ceny pre pásmo A: parkovné za 1 hodinu – 2,00 € - celodenné parkovné (24 hod.) 

10,00 € 

B: parkované za 1 hodinu -1,00 € - celodenné parkovné (24 hod.) 8,00 € 

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať čiastočne. To znamená vytvoriť len pásmo A 

v sume 1,- €/hodinu. 

O pripomienke sa už hlasovalo a je odsúhlasená.  
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Ing. Peter Cesnak  
vedúci odboru informačných technológií 

Odbor informačných technológií 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Podnikové riaditeľstvo 

Radničné námestie 8 

969 55 Banská Štiavnica 

 

1) Má výhradu voči navrhovanému zvýšeniu ceny PPK (z 50 € na 80 € pre obyvateľa mesta) 

– v dobe, keď na Slovensku platíme za používanie cca 500 km diaľnic a rýchlostných 

ciest 50 €/rok, je cena 80 €/rok za niekoľko hodín státia na mieste (pokiaľ samozrejme 

nejaké voľné nájdete) prinajmenšom neprimeraná. 

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať čiastočne, a to akceptovať zníženie ceny PPK 

z 80,- € na 50,- €, v prípade zníženia ceny RPK tiež na sumu 50,- € 

O pripomienke sa už hlasovalo, návrh bol schválený.  
 

2) Má výhradu voči zaradeniu adresy „Radničné námestie: nádvorie Banského domu“ do tzv. 

Rezidentskej zóny. (Dokonca v zverejnenom návrhu VZN v §10, bod 3) zostala poznámka 

„asi von nakoľko je tam Radničné nám.“). 

Lokalita je verejným priestranstvom, ktoré však najmä v zimnom období nie je už celé roky 

vôbec udržiavané (a preto tam v zime málokto parkuje, lebo odtiaľ nevyjde), hoci návrh VZN 

v §7 ods.4 bod a) uvádza, že Prevádzkovateľ je povinný udržiavať parkovacie miesta v stave 

spôsobilom na prevádzku, atď..  

Rovnako vzhľadom k tomu, že vlastníci bytov v okolitých domoch väčšinou nemajú na týchto 

adresách evidovaný trvalý pobyt a teda nespĺňajú podmienky pre vystavenie RPK, je 

nezmyslom definovať celý priestor ako rezidentskú parkovaciu zónu. Pre obyvateľov 

s evidovaným trvalým pobytom na drese Radničné námestie navrhujem vyznačiť a vyhradiť 

na Nádvorí banského domu parkovacie miesta s označením „Parkovanie povolené iba na 

RPK“. V nadväznosti na to navrhujem následne  odstrániť zákazovú značku B1 (zákaz vjazdu 

všetkých vozidiel) vrátane dodatkovej tabule z priečelia podjazdu na nádvorie banského 

domu. 

V tejto súvislosti ešte chcem uviesť, že ako celoživotný občan mesta Banská Štiavnica 

vnímam vytýčenie tzv. rezidentských zón ako neodôvodnené zvýhodnenie istej časti 

obyvateľstva (rezidentov v centre mesta), resp. ako diskriminačné voči obyvateľom z iných 

častí mesta. Rezidenti, ktorí chcú mať istotu zaparkovania v blízkosti adresy trvalého bydliska 

majú možnosť prenajať si parkovacie miesto. Ja ako vlastník rodinného domu predsa platím 

daň z pozemku, na ktorom mám svoje parkovacie miesto a navyše ešte aj tak musím platiť za 

PPK, pokiaľ do zamestnania dochádzam svojim vozidlom. 

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame neakceptovať. Vyčlenením uvedeného dvorčeka len pre 

parkovanie občanov s trvalým pobytom v rezidentskej zóne sa snažíme jednak znížiť počet 

parkujúcich áut v tomto dvorčeku, pretože uvedené miesto sa stalo nie „verejným 

priestranstvom“ ako píšete ale „verejným parkoviskom“.  Taktiež je potrebné si uvedomiť aj 

skutočnosť, že v danom priestore sa nachádza čoraz viac prevádzok a bytov a čoraz viac ľudí 

aj reálne má trvalý pobyt v centre mesta a nemá práve kvôli obsadeným parkovacím miestam 

kde zaparkovať, pri svojom byte, resp. v jeho blízkosti.  

prítomných 12, hlasovalo 12         za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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Pokiaľ moja výhrada uvedená v bode 2) nebude akceptovaná, žiada, aby aj na vjazde na Ulicu 

Hájik a následne na Ulicu Jurija Gagarina bola umiestnená rovnaká zákazová značka B1 

s dodatkovou tabuľou „Neplatí pre držiteľov rezidentskej karty“, vzhľadom k množstvu 

návštevníkov Kalvárie, ktorí používajú ulicu Hájik, ktorej šírka neumožňuje obojsmernú 

premávku. To spôsobuje často krát zdržania pri vyhýbaní sa vozidiel, čo je obťažujúce, keď 

sa občan s trvalým pobytom na uvedených uliciach ponáhľa domov alebo z domu. 

Vyhodnotenie: 

Uvedená pripomienka sa netýka predloženého návrhu VZN. Je potrebné sa ňou zaoberať pri 

doplnení dopravného značenia v meste.  
 

Úplne ideálne by bolo nainštalovať na začiatku ulice Hájik rampu s automatickým 

rozpoznaním EČV rezidenta a s možnosťou otvoriť rampu cez mobilnú aplikáciu (pre 

návštevy). Chápem však, že táto dnes bežná vec napríklad v Rakúsku, je u nás stále ešte 

utópia. Preto na záver navrhujem aspoň to, aby mesto zvážilo zriadenie záchytného plateného 

parkoviska v lokalite „Lógre“, čo by malo vzhľadom na obrovské množstvo návštevníkov 

Kalvárie ďalší finančný prínos pre mesto a zároveň by uľahčilo život obyvateľov ulíc Hájik 

a Jurija Gagarina. 

Vyhodnotenie: 

Uvedená pripomienka sa neakceptuje,  netýka predloženého návrhu VZN. Je potrebné sa ňou 

zaoberať pri doplnení dopravného značenia v meste. O pripomienke sa nehlasovalo.   
 

JUDr. Ing. Monika Kamenská a kol.  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Podnikové riaditeľstvo 

Radničné námestie 8 

969 55 Banská Štiavnica 
 

Navrhuje:  

Úpravu navrhnutej ceny pri permanentnej PK  na 80 € a to rovnako pre osoby podľa § 9 ods. 

2.1 (Fyzická osoba s trvalým pobytom – 1.karta max. 2 EČV /rok) ako aj pre osoby podľa § 9 

ods. 2.2 (Fyzická osoba a právnická osoba – 1.karta,  vlastní nehnuteľnosť, dochádza do práce 

v rezidentskej zóne, užíva služobné vozidlo 1 EČV/rok). 

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame neakceptovať. Nakoľko sme akceptovali pripomienku 

s návrhom ceny PPK 50,- € a 100, - €.  

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

 

Ing. Ivan Kúdela  
vedúci oddelenia energetiky a regulácie 

Oddelenie energetiky a regulácie 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Podnikové riaditeľstvo 

Radničné námestie 8 

969 55 Banská Štiavnica 

Navrhuje:  

Úpravu ceny pri permanentnej PK  z 80 € a z 150 € na pôvodných 50 € pri Fyzickej osobe 

s trvalým pobytom  a tak isto aj pri Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vlastní 

nehnuteľnosť, dochádza do práce v rezidentskej zóne, užíva služobné vozidlo. 
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Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať čiastočne, a to akceptovať zníženie ceny PPK 

z 80,- € na 50,- €,  v prípade FO s trvalým pobytom a v prípade FO a PO bez trvalého pobytu 

v sume 100,- €, v prípade zníženia ceny RPK tiež na sumu 50,- €. 

O pripomienke sa už hlasovalo.  

  

RNDr. Monika Šimková  
technický pracovník 

Oddelenie investícií 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Podnikové riaditeľstvo 

Radničné námestie 8 

969 55 Banská Štiavnica 

 

Navrhuje:  

1. Zjednotiť  cenu za parkovanie na 80 €  pri Fyzickej osobe s trvalým pobytom  a tak isto aj 

pri Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť, dochádza do práce 

v rezidentskej zóne, užíva služobné vozidlo.  

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať čiastočne, a to akceptovať zníženie ceny PPK 

z 80,- € na 50,- €,  v prípade FO s trvalým pobytom a v prípade FO a PO bez trvalého pobytu 

v sume 100,- €, v prípade zníženia ceny RPK tiež na sumu 50,- €. 

O pripomienke sa už hlasovalo.  

 

2. Parkovanie v pásmach  A a B spoplatniť opačne.  2€ pásmo A a 1€ pásmo B/hod. 

Vyhodnotenie:  

Uvedenú pripomienku odporúčame akceptovať čiastočne. To znamená vytvoriť len pásmo A 

v sume 1,- €/hodinu. 

O pripomienke sa už hlasovalo.  
 
 

R. Kubala, V. Kožuch 

Príjemný oddych, s.r.o. 
 

1. nie je možné garantovať subjektu, ktorý podniká v BS, aby v čase, pokiaľ spĺňa všetky 

požiadavky, mal istotu už raz prideleného parkovacieho stojiska? Chápeme, že na to nie je 

právny nárok, ako je to uvedené v texte VZN, no ako podnikateľský subjekt potrebujeme 

fungovať v stabilnejšom prostredí a mať istotu, že nám mesto kedykoľvek nemôže zrušiť 

vyhradené parkovacie stojisko.  

2. v  paragrafe 11 v bode 1 chýba text, ktorý by jasne ako užívateľa stojiska identifikoval aj 

podnikateľa- právnickú osobu. Z textu vyplýva, že je to len pre fyzické osoby a  živnostníkov.  

3. v  paragrafe 11 v bode 1 sa uvádza text, z ktorého vyplýva, že užívateľ stojiska musí byť 

zapísaný ako vlastník vozidla, resp. v oprávnení má byť zapísaný ako držiteľ vozidla. Ale 

predsa ja môžem užívať auto, ktoré mám napísane na inú firmu, ktoré nie je písane na firmu, 

sídliacu na Starozámockej, ale preukázateľne som užívateľom auta. Logicky by to malo byť 

jedno, keď užívam ako vlastník firmy jedno a to isté auto, aj keď je písané na inú firmu, ktorej 

som štatutárom, nie?  

4. Nerozumieme, prečo sa v súvislosti s vyhradenými stojiskami uvažuje vôbec o 

preukazovaní vlastníctva vozidla, resp. k žiadosti o pridelení stojiska vyžaduje osvedčenie o 

evidencii vozidla?  Veď keď si zaplatíme stojisko na 24 hodín denne počas celého roka, tak  
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tam môže stáť ktokoľvek z našich klientov, alebo si to zle vysvetľujeme? Prečo vôbec riešiť 

stojisko vo vzťahu ku konkrétnemu autu?  

5. O koľko stojísk v blízkosti miesta podnikania môžeme požiadať?  

6. Bude možné ako parkovacie stojisko vyčleniť aj miesta na Nám. sv. Trojice od 

Joergesovho domu smerom nahor, resp. iné miesta čo najbližšie k penziónu? Viete nám 

identifikovať miesta, ktoré by sme mohli využívať pre potreby našich klientov ako vyhradené 

parkovacie stojiská?    

7. Z textu VZN, časť 9  vyplýva, že permanentné parkovacie karty sú určené len konkrétnemu 

EČV. Znamená to, že ubytovaní klienti v Penzióne Prijemný oddych už nebudú mať možnosť 

využiť žiadne parkovacie miesta v blízkosti Penziónu Príjemný oddych inou formou ako 

platbou za jednorazové parkovanie? 

8. V časti textu VZN, kde sú určené ceny, sa spomína cena za vyhradené parkovacie stojisko 

len vo forme odvolania na VZN o miestnych daniach. Ale ak je myslený odkaz  na VZN č. 

4/2019, tak tam tento prípad nie je spomínaný. Znamená to, že bude aktualizované VZN o 

miestnych daniach, alebo bude určená konkrétna cena, ako to bolo napr. vo VZN č. 8/2017 v 

prípade prenájmu parkovacích miest? (0,15 €/1m2/1deň) 

Akokoľvek sme za postupne znižovanie počtu motorových vozidiel v centre mesta a za 

reguláciu ekonomicky zmysluplného príjmu od turistov, resp. užívateľov komunikácií, sme 

tiež jedným z prispievateľov do rozpočtu mesta a nechceme prichádzať o klientov z dôvodu, 

že im nevieme ponúknuť bezpečné a pohodlné parkovanie auta. Z nášho pohľadu sa nám 

podmienky na podnikanie týmto návrhom bez úprav len zhoršujú a to sme v Banskej Štiavnici 

už 16-rok, t. j. aj v rokoch, keď Štiavnica nebola až tak exponovanou lokalitou. Z uvedeného 

dôvodu Vás žiadame o zohľadnenie špecifickej polohy nášho miesta podnikania a prípadne 

navrhnutie možnosti ako riešiť požiadavky našich klientov.   

Vyhodnotenie:  

Napriek tomu, že uvedené prišlo po termíne na predkladanie pripomienok a ide o  

stanovisko a otázky žiadateľa a nie  konkrétne návrhy na úpravu VZN, odporúčame uvedené 

neakceptovať. Uvedeným sa bude zaoberať pracovná skupina, ktorá bude vytvorená.  

 

Mgr. Katarína Debnárová, notárka so sídlom v Banskej Štiavnici,  

Nám. Sv. Trojice 9, 969 01  Banská Štiavnica 

Tel.: 045/6720917, e-mail: katarina.debnarova@notark.sk 

 

Návrh sa dopĺňa v §5 odseku 2 na konci: 

Dočasné parkovacie miesta sú vyznačené v Prílohe, ktorá je súčasťou VZN. 

Návrh sa dopĺňa v §5 o odsek 3: 

Parkovacie miesta s časovom obmedzením státím môžu využívať len vodiči, na čas určený 

dodatkovou tabuľkou v čase od 7,30 do 16,30 (bez možnosti parkovania rezidentov):  

Námestie sv. Trojice – pred Notárskym úradom, číslo 9 (1 parkovacie miesto + 1 miesto ZŤP) 

Vyhodnotenie:  

Návrh sa dopĺňa v §5 odseku 2 na konci: 

Dočasné parkovacie miesta sú vyznačené v Prílohe, ktorá je súčasťou VZN.  

Odporúčame akceptovať čiastočne. Mapový podklad spracovaný je a bude k dispozícií na 

stránke mesta, ale nebude súčasťou a neoddeliteľnou prílohou VZN.  

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

 

Návrh sa dopĺňa v §5 o odsek 3: 

Parkovacie miesta s časovom obmedzením státím môžu využívať len vodiči, na čas určený 

dodatkovou tabuľkou v čase od 7,30 do 16,30 (bez možnosti parkovania rezidentov): 
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Námestie sv. Trojice – pred Notárskym úradom, číslo 9 (1 parkovacie miesto + 1 miesto ZŤP) 

– Odporúčame neakceptovať.  

prítomných 12, hlasovalo 12                                                                 za 9, proti 3, zdržal sa 0 

za: Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, Š. Mičura, Ing. M. Michalský,   

      Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, Ing. M. Zimmermann 

proti: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, JUDr. D. Lukačko 

 

Renáta Stračinová, Ivan Melcer, obyvatelia Banskej Štiavnice  

Navrhujeme zmeniť návrh v §3 odsek 1 nasledovným textom: 

Miestne komunikácie určené na dočasné platené parkovanie sú ulice a parkoviská v pásme A: 

- Antona Pécha: RPK 

- Andreja Sládkoviča: RPK, JP 

- Jozefa Karola Hella: PPK, JP 

- Starozámocká: RPK 

- Námestie sv. Trojice – od hranice objektu Joergesovho domu č. 14 vzostupne: RPK 

- Dolná ružová: RPK 

- Horná ružová: RPK 

- Botanická: RPK 

- Akademická: RPK, PPK, JP 

- Mierová: PPK, JP 

- Novozámocká: RPK 

- Strieborná: RPK 

- Andreja Kmeťa: RPK 

- Radničné námestie: RPK 

- Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK 

- Kammerhofská: RPK, PPK 

- Ing. Štefana Višňovského: RPK 

- Jána Palárika: RPK 

- Dolná: PPK, JP 

 - Robotnícka: PPK 

- Remeselnícka:PPK, JP 

- Mládežnícka – parkovisko Ul. Mládežnícka: PPK, RPK, JP, (prvá hodina parkovania na deň, 

bezplatná) 

- Dolná – parkovisko Ul. Dolná: JP, (prvá hodina parkovania na deň, bezplatná) 

- Pod Kalváriou: RPK 

- 8. Mája: RPK 
 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje.  

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

Simona Podobenová, Marián Maruniak, bytom Námestie sv. Trojice 7, 969 01  Banská 

Štiavnica 

Navrhujeme:  

Zmeniť §3 odsek 1: 

Miestne komunikácie určené na dočasné platené parkovanie sú ulice a parkoviská v pásme      

A: 
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- Antona Pécha: RPK 

- Andreja Sládkoviča: RPK, JP 

- Jozefa Karola Hella: PPK, JP 

- Starozámocká: RPK 

- Námestie sv. Trojice – od hranice objektu Joergesovho domu č. 14 vzostupne: RPK 

- Dolná ružová: RPK 

- Horná ružová: RPK 

- Botanická: RPK 

- Akademická: RPK, PPK, JP 

- Mierová: PPK, JP 

- Novozámocká: RPK 

- Strieborná: RPK 

- Andreja Kmeťa: RPK 

- Radničné námestie: RPK 

- Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK 

- Kammerhofská: RPK, PPK 

- Ing. Štefana Višňovského: RPK 

- Jána Palárika: RPK 

- Dolná: PPK, JP 

 - Robotnícka: PPK 

- Remeselnícka: PPK, JP 

- Mládežnícka – parkovisko Ul. Mládežnícka: PPK, RPK, JP, (prvá hodina parkovania na deň, 

bezplatná) 

- Dolná – parkovisko Ul. Dolná: JP, (prvá hodina parkovania na deň, bezplatná) 

- Pod Kalváriou: RPK 

- 8. Mája: RPK 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje.  

prítomných 12, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržal sa 0 

nehlasoval: Ľ. Barák 

 

Otília Pinterová, Ul. 8. mája   

Navrhujem doplniť návrh v §3 odsek 1 na konci nasledovným textom: 

Miestne komunikácie určené na dočasné platené parkovanie sú ulice a parkoviská v pásme 1: 

- Pod Kalváriou: RPK 

- 8. Mája: RPK 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje. Vzhľadom na nutnosť riešenia budú ulice Pod Kalváriou a 8. 

mája riešené osobitne dopravným značením.  

O pripomienke sa už hlasovalo.  
 

Bohuslava Copláková, J. Horáka 25, 969 01  Banská Štiavnica 

Po termíne, osobne doručené dňa 27. 02. 2020 

K zverejnenému návrhu dávam nasledovné pripomienky: 

1. §9 Bod 2.1 a 2.2 

Vo vete... splnomocnený užívateľ služobného motorového vozidla vynechať slovo 

služobného, pretože môže byť užívateľ aj súkromného motorového vozidla napr. Rodinného 

príslušníka, známeho a pod. 
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Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

2. Zvážiť možnosť, aby permanentná karta mohla byť prenosná v prípade vydania pre 

právnické osoby so sídlom svojich spoločností na území mesta. Niektoré spoločnosti 

nevlastnia služobné vozidlo a používajú súkromné vozidlá svoje, prípadne svojich 

zamestnancov pri vybavovaní firemných vecí v meste.  

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje. 

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

 

3. §10 Bod 2 detto vynechať slovo služobného 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje. 

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

 

4. Rezidentskú kartu umožniť aj občanom, ktorý majú evidovaný trvalý pobyt v meste BŠ 

a vlastnia nehnuteľnosť v rezidentskej zóne a túto využívajú na občasný pobyt seba, svojich 

rodinných príslušníkov a známych. V opačnom prípade si budú nútení zmeniť trvalý pobyt, čo 

predstavuje zbytočnú byrokraciu, pretože takýchto občanov nie je veľa. 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa neakceptuje 

prítomných 12, hlasovalo 12 za 7, proti 3, zdržali sa 2 

za: RNDr. P. Bačík, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, Š. Mičura, Mgr. M. Pál, JUDr. G. Volf, 

      Ing. M. Zimmermann 

proti: Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, JUDr. D. Lukačko 

zdržali sa: Ľ. Barák, Ing. M. Michalský    

 

Z pracovného stretnutia primátorky mesta a poslancov vzišla nasledujúca pripomienka 

od  Ing. arch. Jakuba Melicherčíka, a to:  
 

Doplniť prílohu č. 1 v časti ceny- parkovací lístok, SMS parkovanie, virtuálny lístok z mobilnej 

aplikácie - nasledovne 

Ceny – parkovací lístok, SMS parkovanie, virtuálny lístok z mobilnej aplikácie  

Pásmo Typ vozidla Parkovné za 1 hodinu Celodenné parkovné (24 h) 

A 
osobný automobil, 

motocykel 
1,00 € 8,00 € 

A autobus 2,5 € 15,00 € 

Vyhodnotenie:  

Pripomienka sa akceptuje.  

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

zdržal sa: Mgr. M. Kabina  

 



- 68 - 

 

Ing. M. Zimmermann  

navrhuje:  

      § 16 prechodné ustanovenia: doplniť bod č. 2 a to v znení: cena všetkých RPK a PPK 

s účinnosťou od 1. 7. 2020 – 31.12.2020  sa upravuje na 50 % schválených cien týchto kariet.  

      prítomných 12, hlasovalo 12       za 10, proti 0, zdržali sa 2 

      zdržali sa: Mgr. M. Kabina, JUDr. D. Lukačko  

 

H. Koťová 

navrhuje:   

1. § 10, doplniť bod 8: rezidentská karta so zľavou 50 % bude vydaná ŤZP osobe a ŤZP 

osobe so sprievodcom po predložení platného preukazu, alebo osobe ŤZP, ktorá býva 

v spoločnej domácnosti a má v nej trvalý alebo prechodný pobyt a je vlastníkom alebo 

držiteľom motorového vozidla. PPK detto, § 9, odstavec 5 

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

 

2. doplniť § 10, čiastočné oslobodenie od poplatku, RPK so zľavou 50 % bude vydaná 

darcom krvi – držiteľom zlatej alebo diamantovej Janského plakety, po predložení dokladu 

totožnosti a dokladu preukazujúceho jeho vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti. PPK detto § 9.  

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

 

Mgr. P. Ernek 

navrhuje:  

1. doplniť § 1, ods. 2, písm. e) – alebo osoba dlhodobo bývajúca v rezidentskej zóne na 

základe platnej nájomnej zmluvy alebo  LV nehnuteľnosti, ktorá má zároveň trvalý pobyt 

v meste Banská Štiavnica.  

prítomných 12, hlasovalo 12 za 8, proti 4, zdržal sa 0 

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, H. Koťová, JUDr. D. Lukačko,  

      JUDr. G. Volf, Ing. M. Zimmermann 

proti: Mgr. M. Kabina, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál 

 

2. doplniť § 1 ods. 2, písm. o)  - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na 

podnikanie – má prevádzku v rezidentskej zóne.  

prítomných 12, hlasovalo 11   za 6, proti 4, zdržal sa 1 

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, JUDr. D. Lukačko, JUDr. G.   

      Volf 

proti: Mgr. M. Kabina, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál 

zdržal sa: H. Koťová 

nehlasoval: Ing. M. Zimmermann 

 

Po takmer 2 hodinovom rokovaní o danom bode a hlasovaní o jednotlivých pripomienkach 

bolo Mestským zastupiteľstvom jednomyseľne prijaté   

 

Uznesenie č. 36/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 
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A. U z n á š a   s a  n a  

     Všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica č. 1/2020 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 

Banská Štiavnica, s pripomienkami: 

    doplniť do § 1 bod 2 definíciu pojmu „rezidentská zóna“, tento pojem je použitý 

v bode e) 

    § 5 bod 1 – zmeniť text na znenie: „Parkovacie stojiská s časovo obmedzeným 

státím môžu vodiči využívať len na časový interval určený dodatkovou 

tabuľkou.  Rezidenti môžu tieto parkovacie stojiská využiť v čase od 18.00 do 7.00 

hod. nepretržite.“ 

    § 7 bod 1 – zmeniť text na znenie: „Prevádzku parkovacích miest na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií podľa  tohto VZN  zabezpečuje  a za technický 

stav a údržbu parkovacích miest v meste Banská Štiavnica zodpovedá ich správca, 

ktorým sú Technické služby, mestský podnik, na základe zmluvy, uzatvorenej 

medzi Technickými službami, mestský podnik a Mestom Banská Štiavnica. (ďalej 

len „Prevádzkovateľ“) 

    § 8 bod 1  - upraviť na: „ ... pomocou mobilnej aplikácie“ . Zmeniť následne aj 

text v Prílohe č.1, tab. Ceny – parkovací lístok, SMS ... 

    § 8 bod 3 – upraviť na: „Úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií musí byť zaplatená vopred alebo bezprostredne po 

zaparkovaní vozidla na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas 

doby spoplatnenia. Včasnú úhradu je potrebné vykonať aj pri predĺžení času 

parkovania cez SMS platby, platbou cez mobilnú aplikáciu alebo platbou 

zakúpením parkovacieho lístka.“ 

    § 8 bod 7.3 -  „ ... v mobilnej aplikácii...“ 

    § 8 bod 8.5 – upraviť na: „Pri strate, poškodení a odcudzení PK je vodič 

oprávnený ...“ 

    § 10 bod 3  - Odstrániť text „od hranice objektu Joergesovho domu č. 14 

vzostupne“. 

    § 11 bod 2:   upraviť na: „Cena vyhradeného parkovacieho stojiska je upravená 

VZN o miestnych daniach.“ 

    § 14 bod 1 -   Odstrániť text „(Technické služby m.p. Banská Štiavnica)“. 

V § 7 je zadefinované kto je prevádzkovateľ, nie je potrebné opätovne spomínať 

Technické služby. 

    Príloha č. 1 – zjednotiť pásma A a B s cenami 1,00 €/hod  a 8,00 €/celý deň 

    odstrániť preklepy a urobiť korekcie textu vo VZN nasledovne: 

Bod 3 z § 3 presunúť do § 1 bod 2 – vysvetlenia pojmov a skratiek by mali byť na 

jednom mieste, pokiaľ možno na začiatku VZN 

§ 4 bod 1:  uvedené: „resp. pri posilnení nepostačujúcej kapacite“ správny tvar: 

„kapacity“ 

§ 10 bod 3: uvedené: „Dolná resla“, správny tvar: „Dolná Resla“  

§ 10 bod 3: uvedené: „Horná resla“, správny tvar: „Horná Resla“  

§ 10 bod 3: uvedené: „Pod Červenou Studňou“, správny tvar: „Pod Červenou 

studňou“  

§ 10 bod 3: uvedené: „Katova ulica“, správny tvar: „Katova“ 

§ 10 bod 3: uvedené: „Vodárenská ulica“, správny tvar: „Vodárenská“ 



- 70 - 

 

§ 11 bod 7: upraviť na: „... dôjde k zmene dopravnej situácie z dôvodu vyššej 

moci ...“ 

§ 12 názov: upraviť na: „Postup pri vybavení žiadosti o vydanie permanentnej 

parkovacej karty“ 

§ 13 názov: upraviť na: „Postup pri vybavení žiadosti o vydanie rezidentskej 

parkovacej karty“ 

Upraviť všetky názvy ulíc tak, aby boli v súlade s VZN č. 2/2015 (najmä v § 5 a § 

10) 

    Novozámocká - parkovisko pod Novým zámkom: RPK, PPK, JP - zrušiť zónu B, 

parkovné 1€ na hodinu  

    PPK Fyzická osoba a právnická osoba – 1. karta 

vlastní nehnuteľnosť, dochádza do práce v rezidentskej zóne, užíva služobné 

vozidlo – 1 EČV/rok - návrh vyčleniť tých, čo v meste podnikajú alebo pracujú do 

samostatnej položky s poplatkom 100 € (§9, ods. 2.2) 

 PPK Fyzická osoba s trvalým pobytom – 1 karta, max. 2 EČV/rok (§ 9, ods.2.1) – cena 

karty 50,- € 

    RPK Fyzická osoba (rezident), 1 karta (max 2 EČV) na BJ/rok s poplatkom 50 € 

      ( §10, ods. 2) 

    dopĺňa sa §5 odsek 2 na konci: 

Dočasné parkovacie miesta sú vyznačené v Prílohe, ktorá je súčasťou VZN.  

    § 9 Bod 2.1 a 2.2 vo vete... splnomocnený užívateľ služobného motorového 

vozidla vynechať slovo služobného, pretože môže byť užívateľ aj súkromného 

motorového vozidla napr. rodinného príslušníka, známeho a pod. 

    §10 Bod 2 detto vynechať slovo služobného 

     Doplniť prílohu č. 1 v časti ceny- parkovací lístok, SMS parkovanie, virtuálny lístok 

z mobilnej aplikácie – nasledovne:  

Pásmo                  Typ vozidla                Parkovné za 1 hod.   Celodenné parkovné (24 h) 

          A 
osobný automobil, 

motocykel 
1,00 € 8,00 € 

      A                    autobus 2,5 € 15,00 € 

    § 16 prechodné ustanovenia: doplniť bod č. 2 a to v znení: cena všetkých RPK 

a PPK s účinnosťou od 1. 7. 2020 – 31.12.2020  sa upravuje na 50 % schválených 

cien týchto kariet.  

    § 10, doplniť bod 8: rezidentská karta so zľavou 50 % bude vydaná ŤZP osobe 

a ŤZP osobe so sprievodcom po predložení platného preukazu, alebo osobe ŤZP, 

ktorá býva v spoločnej domácnosti a má v nej trvalý alebo prechodný pobyt a je 

vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla. PPK detto, § 9, odstavec 5 

    doplniť § 10, čiastočné oslobodenie od poplatku, RPK so zľavou 50 % bude 

vydaná darcom krvi – držiteľom zlatej alebo diamantovej Janského plakety, po 

predložení dokladu totožnosti a dokladu preukazujúceho jeho vlastnícky vzťah 

k nehnuteľnosti. PPK detto § 9.  

    doplniť § 1, ods. 2, písm. e) – alebo osoba dlhodobo bývajúca v rezidentskej zóne 

na základe platnej nájomnej zmluvy alebo  LV nehnuteľnosti, ktorá má zároveň 

trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica.  

 

prítomných 12, hlasovalo 12                                                             za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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7a. Informácia k VZN o parkovaní o zriadení Pracovnej skupiny na riešenie parkovania     

      a dopravy na území mesta Banská Štiavnica  

 

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

a Mgr. Martin Macharik, poslanec MsZ. Spravodajstvo k bodu podala primátorka mesta, 

uviedla, že navrhnutí členovia komisie sú: Ing. M. Zimmermann, Mgr. M. Macharik, JUDr. 

G. Volf, D. Vahlandt, Ing. arch. J. Melicherčík, PhDr. P. Šemoda.  

Mgr. M. Pál – navrhol doplniť komisiu o poslanca Ing. M. Michalského, ktorý s návrhom 

súhlasil.  

Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o predloženom návrhu a doplnení komisie a prijalo       

  

Uznesenie č. 37/2020 

 

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

     menovanie pracovnej skupiny na riešenie parkovania a dopravy na území mesta Banská   

     Štiavnica primátorkou mesta.    

 

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

 

8. Žiadosť spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. o odpustenie    

    časti ročného nájomného za rok 2019 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Ing. J. Dudík, konateľ Mestských lesov 

Banská Štiavnica, s. r. o., ktorý ju spolu s JUDr. E. Jaďuďovou a O. Nigríniovou, odd. 

právne a správy majetku spracoval. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. Babiaková, 

primátorka mesta – ako dôvod na odpustenie časti ročného nájmu za obdobie roku 2019 

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. uvádzajú obmedzenú možnosť ťažby v k. ú. 

Banská Hodruša. Pôvodné neodkladné súdne rozhodnutie, ktorým bolo Mestu Banská 

Štiavnica zakázané ťažiť v lesných porastoch v k. ú. Banská Hodruša bolo síce zrušené, ale 

malo to za následok, že sa spoločnosti nepodarilo zabezpečiť dostatok drevorubačov, ktorí by 

boli schopní vykonať plánovanú ťažbu dreva.  

Diskusia:  

Mgr. M. Kabina – spýtal sa, aká je vízia využitia mestských lesov? Čo s lesmi v dohľadnej 

dobe bude, či sa uvažuje so zmenou vedenia spoločnosti? 

Š. Mičura – žiadosť prišla neskoro, o čom je činnosť Mestských lesov? Skupina poľovníkov, 

ktorá poľovala v štátnych lesoch, chce poľovať v mestských lesoch? Zmluva je podpísaná. 

V ročenke Slovenská poľovnícka komora je uvedené, kto v mestských lesoch poľuje. Požiada 

hlavného kontrolóra, aby preveril tento stav, za 10 rokov boli rozdané lovenky, na ktoré sa 

poľovalo zadarmo. Príjem nie je uvedený. Požiadal vedenie mesta, aby ho podporilo. Navrhol 

Mestským lesom vyjsť v ústrety a nájom odložiť.       

Mgr. N. Babiaková – nájom sa odložiť nedá, ide o rok 2019. Príjmy sú nastavené, mala by to 

vedieť Dozorná rada MsL (JUDr. D. Lukačko, Ing. M. Zimmermann, Mgr. M. Macharik). 

Rozsudok bol vynesený, pristúpilo sa k dohode. V súvislosti s pandémiou COVID-19 

požiadala o prijatie opatrení. Treba veci oddeliť, ekonomické a iné.  

Š. Mičura – nie je predložený seriózny podklad. Ak sú odbytové problémy, treba dať 

informáciu.  

RNDr. P. Bačík – doplnil informáciu o situácii v Mestských lesoch, sklady sú plné, 

v zoznamoch poľovníkov figuruje. V roku 2015 sa robili nové zmluvy, inicioval ich.  
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Pri výkone práva poľovníctva treba rozlišovať, v akom období to bolo, či bolo treba plniť 

lovné plány.  

Š. Mičura – faktickou pripomienkou, zostávajúca výmera a poľovníctvo, netreba to dávať do 

jedného vreca. Ak je niekto štatutár, nech nakladá tak, ako má. Poľuje sa zadarmo. Sú tu asi 

30 poľovníci, ktorí nemajú možnosť dostať sa do poľovníckych združení. Treba to zdôvodniť, 

aby to bolo transparentné.  

Ľ. Barák – sú dve poľovné združenia, dali sa do nájmu, tretí revír je Mestských lesov. Nie je 

jasná zmluva o výkone poľovníckeho práva z Terchovej, revír Banky.  

Ing. J. Dudík – spoločnosť Mestské lesy tri roky hospodári na rozlohe 2400 ha (t. j. 

polovičná výmera). Katastrálne územie Banská Hodruša – v roku 2018 tu bola zastavená 

ťažba mesta, aktivita komunálnych politikov bola, že tam chodili s políciou a kontrolovali 

drevorubačov. Vzťahy Mestských lesov s obcou Hodruša Hámre sú narušené, chýbajú 

drevorubači (pracovali v okolitých krajinách, najmä ČR). Z Hodruše chýba 7 tis. m
3
, starosta 

nechce, aby sa tam obhospodarovalo, les sa neužíva. Nabaľuje sa to, rúbalo sa kalamitné 

drevo (ihličnaté), je toho plná Európa. Ceny zostávajú, nepokryjú sa ani náklady. Spracovanie 

dreva je povinné. Mestský majetok je zle vybavený technicky, chyba je v nedostatku ťažby 

dreva. Spor je medzi Obcou Hodruša Hámre a Mestom Banská Štiavnica. Mestské lesy 

neriešia súdne spory, sú tu na to, aby obhospodarovali lesy, ktoré sú vysporiadané. Zarába 

v nich množstvo hotelierov. Majiteľ Ski centra ich požiadal, aby upravovali lesné cesty, aby 

hostia mohli jazdiť na bicykloch, Mestské lesy z toho nič nemajú. Peniaze nevyrobili, lesy 

v Hodruši nie je možné rúbať. Obec Hodruša Hámre dala na neho niekoľko trestných podaní. 

Hospodári sa na polovici majetku. Existuje vyhláška o stanovovaní nájomného pre MsL. Za 

pozemky sa platia dane, nájom je 16 €/ha lesa.  

K poľovníctvu, na území mesta sú 3 revíre, v lesoch je veľa predátorov. Lovenky dostali 

ľudia, ktorí pomáhajú lesu a kŕmia zver. Bol by rád, keby ho prizvali na rokovanie dozornej 

rady.  

Š. Mičura – k lesným cestám, cez Pracháreň nie je zjazdná. Nájom 16 €/ha je premrštená 

cena, poľovníci platia 13 €/ha.  

Mgr. N. Babiaková – Mestské lesy to nemajú ľahké. Navrhuje, aby tam išiel hlavný 

kontrolór, zvolá sa dozorná rada. Ak to nie je dobre, zmluva sa môže zrušiť. Objem lesov sa 

podstatne zmenšil. Časť je v súdnom spore.  

Mestské zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu o predloženom návrhu na uznesenie.  

prítomných 12, hlasovalo 12               za 3, proti 7, zdržali sa 2  

za: RNDr. P. Bačík, Mgr. P. Ernek, Ing. M. Zimmermann 

proti: Ľ. Barák, Mgr. M. Kabina, H. Koťová, JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M.   

          Michalský, Mgr. M. Pál,    

zdržali sa: Ing. J. Čamaj, JUDr. G. Volf 

 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

 

9. Správa k Dohode o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku v k. ú. Banská   

    Hodruša 
 

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

spracovateľom je Ing. J. Dudík, konateľ Mestských lesov Banská Štiavnica, s. r. o.. 

Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta - o určenie 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bolo vedené konanie, ktoré bolo rozhodnuté 

rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici v spojení s rozsudkom Okresného súdu v Žiari  
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nad Hronom č. 7C 101/2010-99, právoplatný dňa 28. 02. 2019, kde bolo rozhodnuté 

o rozdelení nehnuteľnosti v podiele ½-vica v prospech Mesto Banská Štiavnica a ½-vica 

v prospech Obce Hodruša-Hámre. Táto deľba je vyznačená na LV č. 1832 a LV č. 1833.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok a iných návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 38/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Správu k dohode o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku v k. ú. Banská Hodruša. 

B. S c h v a ľ u j e  

     Predloženú dohodu o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku v k. ú. Banská Hodruša.  

 

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

 

10. Informatívna správa z valného zhromaždenia Mestské lesy Banská Štiavnica,   

      s. r. o. 

 

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

spracovateľkou je Ing. M. Oravcová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bodu 

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské 

lesy Banská Štiavnica, s. r. o. na zasadnutí konanom dňa 25. 09. 2019 so 100 % počtom 

hlasov: 

Zobralo na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 23. 04. 

2019 a konštatovalo, že sú splnené. 

2. Správu o činnosti spoločnosti za I. polrok 2019 a výsledok hospodárenia podľa 

hlavných činností: 

 v nákladovej položke: pestovná činnosť 8 097,70 €, ťažbová činnosť 73 247,59 

€, semenárstvo a škôlkárstvo 250,98 €, iná lesná činnosť 1 966,81 €, iné 

výrobné a obchodné činnosti 107,16 €, réžia 103 652,71 €, ostatné náklady a 

výnosy 10 657,22 €, 

 výnosy: ťažbová činnosť 552 510,00 €, iná lesná činnosť 4 458,00 €, ostatné 

náklady a výnosy 4 404,00 €, 

 hospodársky výsledok 766,32 €. 

3. Uznesenie zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 16. 09. 2019. 

 

Schválilo: 

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia. 

 

Žiadalo Mesto Banská Štiavnica, aby: 

1. V súvislosti s platbou daní z nehnuteľností na rok 2019 za k. ú. Banská Hodruša a s 

výsledkom súdneho rozhodnutia v spore o návrhu na určenie vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam, vyžiadalo právny názor kompetentnej osoby na danú 

problematiku. 

2. Právne doriešilo užívacie vzťahy vlastníkov lesných pozemkov medzi Obcou Hodruša 

Hámre a Mestom Banská Štiavnica rozdelením lesných porastov ako ucelených častí 

na základe porastových máp. 
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3. Vyžiadalo od Obce Vyhne celkovú sumu nákladov súvisiacich s opravou cesty - 

celkové náklady hradené obcou, ako aj príslušné podklady z procesu verejného 

obstarávania v súvislosti s dohodou o refundácii nákladov na opravu prístupovej cesty 

v doline Rudné. 

 

Uložilo konateľovi spoločnosti: 

1. Požiadať zriaďovateľa spoločnosti - Mesto Banská Štiavnica o zníženie nájmu za rok 

2019 - uvedená zmena súvisí so súdnym sporom medzi Obcou Hodruša Hámre a 

Mestom Banská Štiavnica. 

2. Pripraviť žiadosť na Slovenský pozemkový fond o prenájom pozemku v k. ú. Bzenica 

parc. č. C KN 2021 a parc. č. C KN 2022. 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok a iných návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 39/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      Informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská   

      Štiavnica, s. r. o., konaného dňa 25. 09. 2019 v sídle spoločnosti. 

 

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

 

11. Odvolanie riaditeľa TS, m. p. z funkcie a informácia o vypísaní výberového   

      konania  

 

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

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – uviedla, že je pripravené výberové konanie 

na pozíciu riaditeľa TS, m. p., ak sa odsúhlasí, bude zverejnené. Uzávierka prihlášok je do 20. 

5. 2020. Kandidát vybratý ustanovenou komisiou môže nastúpiť do funkcie od 1. 6. 2020. 

Dovtedy poverí pracovníka TS, m. p. zastupovaním riaditeľa.  

Diskusia:  

JUDr. D. Lukačko – spýtal sa, či je podmienkou VŠ vzdelanie? Nemôže to byť aj šikovný 

záujemca so SŠ vzdelaním? Výpis z registra trestov by nahradil čestným vyhlásením, 

dodatočne by vybratý uchádzač doložil výpis z registra trestov.  

Mgr. N. Babiaková – môže sa uviesť aj VŠ I. stupňa, resp. SŠ vzdelanie. V tom prípade prax 

musí byť dlhšia. Je potrebné doložiť výpis z registra trestov v zmysle zákona, zatiaľ môže byť 

aj čestné vyhlásenie.   

Mgr. M. Kabina – myslí si, že to chce človeka, ktorý je skúsený a má manažérske 

skúsenosti. Ak sa podarí zohnať skúseného človeka, dať mu motivačné stimuly (plat).  

Mgr. N. Babiaková – ponúkaný základy plat je 1400 € brutto.  

Š. Mičura – prikláňa sa k návrhu poslanca JUDr. D. Lukačku. 

RNDr. P. Bačík – situácia sa vyprovokovala, dostávame sa do zložitej situácie. Poďakoval 

riaditeľovi TS, m. p. za vykonanú prácu. Nie všetci vedia, aké úlohy plnil a ako fungovala 

komunikácia s mestom. Považuje za čudné, aby SŠ vzdelaný človek riadil VŠ vzdelaných 

ľudí. Ak by to mal byť stredoškolák, navrhuje zdvojnásobiť požiadavku na dĺžku praxe a dať 

podmienku vedenia kolektívu aspoň 5 rokov. Je to náročná práca.  
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JUDr. G. Volf – ide o náročnosť, v štruktúre podniku sú pozície, ktoré vyžadujú VŠ 

vzdelanie. Má ich riadiť človek so SŠ vzdelaním? Je za to, aby to bol človek s VŠ vzdelaním 

a s manažérskymi schopnosťami.  

JUDr. D. Lukačko – faktickou pripomienkou na poslanca JUDr. G. Volfa, obáva sa toho, kto 

sa prihlási.  

Mgr. M. Pál – ak sa nebude vedieť, z čoho vybrať, potom sa budeme o tom baviť.  

Mgr. N. Babiaková – boli výhrady voči riaditeľovi TS, m. p., je to jedna z najťažších funkcií.  

Odviedol kus roboty, za roky práce sa mu poďakovala. Od 1. 5. 2020 poverí vedením podniku 

Ing. M. Filjača. TS, m. p. musia fungovať.  

Mgr. P. Ernek – faktickou pripomienkou na poslanca RNDr. P. Bačíka, je to nevďačná 

funkcia. Poďakoval odchádzajúcemu riaditeľovi za vykonanú prácu, stretol sa s ochotou.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

       
Uznesenie č. 40/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     správu o skončení pracovného pomeru riaditeľa Technických služieb, m. p.    

     Banská Štiavnica dohodou k 30. 04. 2020 

B. O d v o l á v a  

    v zmysle zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,   

    § 11 ods. 4 písm. l) Petra Heilera z funkcie riaditeľa Technických služieb,  m. p. Banská   

    Štiavnica dňom 30. 04. 2020.  

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

 

12. Majetkové veci mesta  

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

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

a Ing. M. Oravcová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bloku majetkových vecí 

podal poslanec MsZ Mgr. M. Pál.     

 

a) Zámer na prevod pozemku E KN 4832/1 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (kupujúci JUDr. M. Truban) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 41/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e     

1. Zámer na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 pozemku parc. číslo E KN 4832/1, o výmere 460 m
2
, TTP 

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce a  vedený  v katastri nehnuteľností 

Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 1080, pod B1, pre 

okres Banská Štiavnica, obec Štiavnické Bane, k. ú. Štiavnické Bane,  v prospech 

vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 
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2. Spôsob prevodu majetku uvedeného pod  bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, 

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

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúceho JUDr. Michal Truban 

s manželkou JUDr. Máriou Trubanovou, PhD., obidvaja trvale bytom Nad Plážou 34, 974 

01 Banská Bystrica,  minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

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

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

Kupujúci majú záujem o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami v ich 

vlastníctve a z časti tvorí aj prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľov. Obec Štiavnické Bane písomne potvrdila, že pre obec pozemok z hľadiska 

územného plánu nemá žiadne využitie. Prevodom pozemku nebude obmedzený prístup 

pre vlastníkov okolitých nehnuteľností. 

Pre Mesto Banská Štiavnica  je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

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

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

za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN.  

  

Zámer na odpredaj 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, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: 

Prítomných 11, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržal sa 0 

 

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 6729/10, parc. č. C KN 6729/11 v k. ú. Banská 

Štiavnica (kupujúci Mesto Banská Štiavnica)   

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 42/2020 

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

1. kúpu nehnuteľného majetku a to: 

 pozemku parc. č. C KN 6729/10, o celkovej výmere 3 m
2
, zastavaná plocha a 

nádvorie, 

 pozemku parc. č. C KN 6729/11, o celkovej výmere 10 m
2
, zastavaná plocha a 

nádvorie 

Pozemky sú  vedené  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 7, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Slovenská republika v správe 

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava. 
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2. spôsob kúpy majetku uvedeného pod  bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, ods. 

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

súlade s Čl. II. odst. 4 Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom obce a s majetkom 

štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica za cenu stanovenú znaleckým posudkom 

č.  68/2018 zo dňa 02.09.2018, vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. 

Mičkom, vo výške 202,80 €, slovom dvestodva eur a osemdesiat centov, cena za jeden (1) 

m
2
 je 15,60 € od predávajúceho Slovenská republika, zastúpená Slovenským 

pozemkovým fondom, Búdková 36, 917 15 Bratislava, štatutárny orgán: JUDr, Adriana 

Šklíbová, generálna riaditeľka a Ing. Boris Brunner, námestník generálnej riaditeľky, 

IČO: 17 335 345, DIČ: 202 100 7021.  

 

3. Dôvody navrhovanej kúpy spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 

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

Na uvedených pozemkoch sa nachádzajú stojiská odpadových kontajnerov vo vlastníctve 

kupujúceho a slúžia ako stojiská pre zber komunálneho a triedeného odpadu. 

 

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

pozemku. 

      Hlasovanie: 

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

 

c) Prevod pozemku parc. č. C KN 989/2 a C KN 5629/3 v k. ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Mgr. R. Hudáková s manž.) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 43/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

1. plnenie uznesenia MsZ č. 178/2019 zo dňa 16.10.2019, ktorým bol schválený zámer na 

prevod pozemkov parc. č. C KN  989/2 a časť pozemku E KN 6217/11 v k. ú. Banská 

Štiavnica  

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 32/2019  zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 20.11.2019 nepretržite. 

B.  S c h v a ľ u j e     

1. Zámer na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 pozemku parc. číslo C KN 989/2, o výmere 151 m
2
, záhrada 

 pozemku parc. číslo C KN 5629/3, o výmere  82 m
2
,  zastavaná plocha, ktorý bol 

vytvorený geometrickým plánom č. 34544011-125/2019 zo daň 12.12.2019, úradne 

overeným pod č. G1- 1/2020 dňa 14.1.2020, oddelením dielu 2 o výmere 82 m
2
 

zastavaná plocha z pôvodnej E KN par. č. 6217/11 o celkovej výmere 713 m
2
 ( 

v registri C KN je pozemok vedený ako ostatná plocha).  

Pozemky sú  vedené  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 3076, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 
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2. spôsob prevodu majetku uvedeného pod  bodom B. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, 

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

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúcich Mgr. Renáta Hudáková 

s manželom Miroslavom Hudákom, obidvaja bytom Obrancov mieru č. 9/9, 969 01 

Banská Štiavnica,   za kúpnu cenu 2 756,00 € (11,83 €/m
2
 ), Všeobecná hodnota pozemku 

bola stanovená  Znaleckým posudkom č. 10/2020 zo dňa 7.3.2020 vo výške 2 756,00 € 

(11,83 €/m
2
 ). 

 

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

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

Kupujúci sú podľa LV č. 3294, vlastníkom priľahlého pozemku parc. č. C KN 989/1 

a rodinného domu súp. č. 9 na pozemku parc. č. 988/1 v k. ú. Banská Štiavnica, Ulica 

Obrancov mieru. 

Kupujúci majú  záujem o odkúpenie a následnú úpravu pozemkov medzi miestnou 

komunikáciou a rodinným domom, ktorá je v súčasnosti verejne prístupná a neupravená. 

Pre Mesto Banská Štiavnica  je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a ods. 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 nehnuteľností a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku a náklady 

za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN.  

  

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

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: 

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

 

d) Prevod pozemku C KN 5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci Roman Verešík) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 44/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

1.   plnenie uznesenia MsZ č. 14/2020 zo dňa 19.2.2020, ktorým bol schválený zámer na   

      prevod pozemkov parc. č. C KN  5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica  

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 9/2020  zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 11.3.2020 nepretržite. 
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B. S c h v a ľ u j e     

1.  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 pozemku parc. číslo C KN 5629/4, o výmere  85 m
2
, zastavaná plocha, ktorý bol 

vytvorený geometrickým plánom č. 34544011-125/2019, zo dňa 12.12.2019, úradne 

overeným dňa 14.1.2020 pod č. G1 – 1/2020, odčlenením dielu 3 o výmere 85 m
2 

zastavaná  plocha z pôvodnej E KN parc. č. 6217/11 o výmere 713 m
2

 TTP ( v registri C 

KN ako parcela 5629 ostatná plocha).   

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 3076, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 

 

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

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

       predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúceho Roman Verešík,   

       Obrancov mieru 406/11A,  969 01 Banská Štiavnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 

       1 005,00 € (11,83 €/m
2
). 

 Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 10/2020 zo dňa 7. 

3. 2020, vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom vo výške 

1 005,55 € ( 11,83 €/m
2
) 

 

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

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

Kupujúci má záujem o časť pozemku s účelom využitia pre parkovanie motorového 

vozidla, nakoľko v danej lokalite z dôvodu svahovitosti terénu a obmedzených 

priestorových možností nemá inú možnosť parkovania. Vozidlo žiadateľ používa ako 

živnostník pre svoju podnikateľskú činnosť. Pozemok mieni upraviť na vlastné náklady. 

 

Pre Mesto Banská Štiavnica  je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

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

      nehnuteľností a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku a náklady za podanie   

      návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN.  

 

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

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: 

prítomných 11, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržal sa 0 
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e) Prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. C KN 

7043/5,1,2 v k. ú. Banská Štiavnica (kupujúci Mgr. S. Mangult, P. 

Zajvaldová) 

 

Diskusia:  

Š. Mičura – spýtal sa na zostávajúcu časť pozemku p. č. 4043/4 v tvare trojuholníka?  

Ing. I. Ondrejmišková – každý si kupuje plochu, ktorá je dostupná z jeho parcely. Všetci 

vlastníci okolo parcely, ktorá je predmetom predaja boli oslovení, nik nemal záujem o kúpu.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo   

 

Uznesenie č. 45/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

1.   plnenie uznesenia MsZ č. 21/2020 zo dňa 19.02.2020, ktorým bol schválený zámer na   

      prevod pozemkov parc. č. C KN  7043/3 a 7043/2 v k. ú. Banská Štiavnica (pôvodná E   

      KN parc. č. 5591/1).  

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 6/2020  zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 11.3.2020 nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e     

1. prevod pozemkov 

a) pozemok parc. č. C KN 7043/5 o výmere 292 m
2
, záhrada, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 36035521-1/2020, zo dňa 26.01.2020, úradne overeným pod č. G1 - 21/2020 dňa: 

11.02.2020, odčlenením dielu 2 o výmere 292 m
2 
, záhrada  z pôvodnej E KN parc. č. 5591/1, 

o celkovej výmere 919 m
2
, orná pôda, v prospech kupujúcich Mgr. Szilárd Mangult s 

manželkou Mgr. Erikou Mangultovou, bytom Slnečnicová 1, 931 01 Šamorín.  

b) pozemok parc. č. C KN 7043/1 o výmere 588 m
2
, záhrada, ktorý bol vytvorený geometrickým 

plánom č. 36035521-1/2020, zo dňa 26.01.2020, overeným pod č. G1 – 21/2020 dňa: 

11.02.2020, odčlenením dielu 3 o výmere 588 m
2 
, záhrada  z pôvodnej E KN parc. č. 5591/1, 

o celkovej výmere 919 m
2
, orná pôda, v prospech kupujúcich Petra Zajvaldová s manželom 

Marekom Zajvaldom, bytom Š. Moyzesa 18, 969 01 Banská Štiavnica 

c) pozemok parc. č. C KN 7043/2 o výmere 22 m
2
, záhrada, v prospech kupujúcich Petra 

Zajvaldová s manželom Marekom Zajvaldom, bytom Š. Moyzesa 18, 969 01 Banská 

Štiavnica 

  

Nehnuteľnosti sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny 

odbor, na LV č. 3076  (pod B1), pre Okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.  

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

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

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo 

výške 10,- €/m
2
. 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č 63/2019  zo dňa 

30.9.2019, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom, vo výške 20 

800,00 € (23,07 €/m
2
). 

 

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

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení: 
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      Ide o pozemok, ktorý je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve fyzických osôb. 

Odpredaj pozemku formou OVS nebol úspešný jednak vzhľadom na polohu pozemku, 

ktorý je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve fyzických osôb a jednak pre to, že cena 

stanovená znaleckým posudkom sa prípadným záujemcom javila ako neprimeraná 

k polohe a stavu pozemku. 

Po ukončení obchodnej verejnej súťaže požiadali o prevod pozemku vlastníci priľahlých 

pozemkov Mgr. Szilárd Mangult s manželkou a Petra Zajvaldová s manželom, s tým, že 

sa dohodli na rozdelení pozemku tak, ako je zamerané geometrickým plánom č. 

36035521-1/2020, zo dňa 26.01.2020. Zároveň žiadatelia požiadali aj o zníženie kúpnej ceny 

na 10,- €/m
2
, čo je cena primeraná polohe a stavu pozemku. 

Pre Mesto Banská Štiavnica  je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

 

Mgr. Erika Mangultová je blízkou osobou zamestnankyne Mesta Banská Štiavnica, ostatní 

kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov.  

  

4. podmienku,  

a) že predmetom prevodu sú pozemky parc. č. C KN 7043/5, 7043/1 a 7043/2, tak aby 

Mestu Banská Štiavnica nezostal vo vlastníctve neprístupný pozemok, resp. jeho časť.  

b) že kupujúci uhradia  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku a náklady za podanie 

návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN v prislúchajúcich podieloch.  

  

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

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: 

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

 

f) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa (Dolná ružová)  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 46/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1.  Zámer na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 pozemku parc. číslo C KN 3452/1, o výmere 458 m
2
, záhrada. 

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 1, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 

 

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

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

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúcich Ing. Ján Spurný a  
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       Mgr. Dana Spurná, obidvaja bytom Hlboká 3, 811 04 Bratislava,  minimálne za kúpnu 

cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 62/2019, zo dňa 

29. 9. 2019 vo výške 13 300,00 € (29,- €/m
2
). 

 

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

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

Žiadateľ Ing. J. Spurný s manželkou sú podľa LV č. 3005, vlastníkmi priľahlého 

pozemku parc. č. C KN 3451 a rodinného domu súp. č. 235 postaveného na tomto 

pozemku, v k. ú. Banská Štiavnica, Ulica Dolná ružová č. 22.  

Žiadatelia majú záujem o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 3452/1 ktorého časť 

používajú ako súčasť materskej škôlky a prístup na 1. nadzemné podlažie objektu, keďže 

iný prístup tu nie je možný. 

 

Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a ods. 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   

     nehnuteľností a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku a náklady za podanie   

     návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN.  

 

Zámer na odpredaj 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, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie : 

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

 

12. Informatívna správa o vzdaní sa odmeny poslanca MsZ  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložili ju poslanci MsZ Š. Mičura a JUDr. D. 

Lukačko. Spravodajstvo k bodu podal Š. Mičura – vzhľadom na ekonomickú situáciu, 

spôsobenú koronavírusom Covid 19 a dopadom na rozpočet mesta rozhodli, že sa v termíne 

od 01. 04. 2020 – 31. 12. 2020 vzdajú odmien v súvislosti s výkonom ich funkcie poslancov 

MsZ a tiež predsedu a člena komisií pri MsZ, ako aj ostatnými výdavkami spojenými s 

výkonom práce poslancov MsZ. Kto sa pridá, bude vítaný. 

Diskusia:  

Mgr. M. Kabina – poďakoval kolegom poslancom, každý má svoje problémy, Mesto 

pristúpilo k rozpočtovým opatreniam, zamestnanci Mesta majú znížené platy. Aj poslanci 

MsZ chcú ukázať zamestnancom MsÚ, že sú v tom spolu a bude to prospešné pre mesto.  

Mgr. N. Babiaková – tiež sa vzdala 10 % zvýšenia platu a ďalších 10 % z platu chce odviesť 

na špeciálny podúčet mesta a dá ich ľuďom, ktorí to budú potrebovať. Aj zástupca primátorky 

mesta a prednostka MsÚ sa vzdali 20 % platu.    
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H. Koťová – svoju poslaneckú odmenu dáva nemenovanej mame, ktorá to potrebuje, resp. 

poskytuje ju na sociálne účely.  

Odmeny sa vzdali aj ďalší poslanci MsZ a bolo prijaté   

  

Uznesenie č. 47/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

vzdanie sa odmeny poslancov MsZ Štefana Mičuru, JUDr. Dušana Lukačku, RNDr. Pavla 

Bačíka, Mgr. Milana Kabinu, Mgr. Mikuláša Pála, Ing. Mateja Michalského a Mgr. Petra 

Erneka  v súvislosti  s výkonom práce poslanca MsZ, predsedu a člena komisie pri MsZ, 

ako aj ostatných  výdavkov spojených s výkonom práce poslanca MsZ v termíne od 01. 

04. 2020 –   31. 12. 2020.  

 

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

 

13. Interpelácie a dopyty (e-mail, písomne, telefonicky) 

             
RNDr. P. Bačík – upozornil na situáciu s mestskou plavárňou, ktorá je vážna. Verejné 

obstarávanie na zníženie stropu nie je v rozpočte mesta, peniaze na údržbu nie sú vyčlenené 

v rozpočte mesta. Podľa statika je možné plaváreň prevádzkovať do 31. 12. 2020. Treba sa 

tým na najbližšom MsZ zaoberať, aby sa rozhodlo, čo ďalej s plavárňou. Veci pripraví, aby 

najbližšie MsZ rozhodlo.   

Mgr. N. Babiaková – realizácia stropu je min. 200 tis. €, bude sa musieť riešiť aj úver 

v súvislosti s realizáciou bežeckej dráhy. Robí sa na mestskej územnej stratégii, ktorá má byť 

financovaná v najbližšom období. Vzhľadom na pandémiu COVID 19 nevie v tomto 

momente, koľko peňazí bude mesto mať na sanáciu následkov.   

 

JUDr. D. Lukačko – poďakoval manželom Blahútovcom, ktorí okrem neho a Š. Mičuru 

finančne prispeli na prístroje, ktoré mesto využíva, taktiež má človeka, resp. firmu, ktorá 

prispeje na smetné koše a lavičky na Glanzenberg.   
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14. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 17.00 hod. ukončila.  

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

 

 

                   Ing. Ivana Ondrejmišková                              Mgr. Nadežda Babiaková 

                          prednostka MsÚ     primátorka mesta  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

      

                        I. overovateľ:  II. overovateľ:  

                        JUDr. Gejza Volf  Helena Koťová  

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Eva Turányiová  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva bolo prítomných 12 poslancov, t. j. 92 % účasť 

Ospravedlnený: Mgr. Martin Macharik    
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1. Bačík Pavel I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I I I I  I

3. Čamaj Ján I I I I I I I I

4. Ernek Peter I I I I I I I I

5. Kabina Milan I I I I I I I I

6. Koťová Helena I I I I I I I I

7. Lukačko Dušan I I I I I I I I

8. Macharik Martin neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

9. Mičura Štefan I I I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Volf Gejza I I I I I I I I

13. Zimmermann Marian I I I I I I I I

12 0 0 0 12 0 0 0 10 0 1 1 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 11 1 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 29. 04. 2020 

30/2020 31/2020 32/2020 33/2020 34/2020 35/2020 36/2020 37/2020

12 1212 12 12 12 12 12



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

1. Bačík Pavel I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I I I I I

3. Čamaj Ján I I I I I I I I

4. Ernek Peter I I I I I I I I

5. Kabina Milan I I I I I I I I

6. Koťová Helena I I I I I I I I

7. Lukačko Dušan I I I I I I I I

8. Macharik Martin neprítomný neprítomný neprítomný ný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

9. Mičura Štefan I I I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Volf Gejza I I I I I I neprítomný I

13. Zimmermann Marian I I I I I I I I

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

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 29.04. 2020

38/2020 39/2020 40/2020 41/2020 42/2020 43/2020 44/2020 45/2020

11 1212 12 12 12 12 12



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

1. Bačík Pavel I I

2. Barák Ľubomír I I

3. Čamaj Ján I I

4. Ernek Peter I I

5. Kabina Milan I I

6. Koťová Helena I I

7. Lukačko Dušan I I

8. Macharik Martin neprítomný ný neprítomný 

9. Mičura Štefan I I

10. Michalský Matej I I

11. Pál Mikuláš I I

12. Volf Gejza I I

13. Zimmermann Marian I I

12 0 0 0 12 0 0 0

Počet prítomných: 12 12

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 29. 04. 2020

46/2020 47/2020


