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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 19. 10. 2022 v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 1. 9. 2022 

4. Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov 

5. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny,  Ul. Bočná  (F.P.B.2.1.2) ,  

Banská Štiavnica                

6. Správa o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplánovacej dokumentácie 

mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania 

7. Majetkové veci  

a) Prevod pozemku parc. č. C KN 5821/3, Ul. Pod Paradajzom                   

b) Vyhodnotenie výsledkov II. Opakovaného ponukového konania na priamy prenájom 

pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“  

c) Zámena majetku BBSK – ponuka majetku – Školské dielne    

d) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 1594/1 a 1594/3 Ul. J. Palárika, Delta 

Company s. r. o.       

e) Prevod pozemku z parc. č. C KN 4535/13 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Ľ. Štúra) 

f) Prevod pozemku z parc. č. C KN 5645/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Partizánska ulica)   

g) Zámena pozemkov parc. č. C KN 6957/2 a C KN 7855/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. 

Srnčia) 

h) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 5571/1  v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Ľ. 

Štúra   

i) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2180/21 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Na 

Zigmund šachtu) 

j) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Obrancov mieru) 

k) Prevod pozemkov Ul. Antolská – oprava chýb v písaní   

l) Uzatvorenie zmluvy o budúcej  zmluve  o zriadení vecného bremena v prospech Mesta 

Banská Štiavnica 

m) Zámer na zámenu pozemkov parc. č. C KN 4955/5  parc. č. C KN 4955/7 a parc. č. C 

KN 4955/1  v k. ú Banská Štiavnica 

8. Informatívna správa o vypracovanej inventarizácii verejnej zelene na sídlisku Drieňová  

9. Rôzne 

10. Interpelácie a dopyty poslancov 

11. Záver 
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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, Mgr. Martin   

                        Macharik, Štefan Mičura, Ing. Matej Michalský,   Mgr. Mikuláš  Pál,  

                        Ing. Marian Zimmermann 

 

Ospravedlnený: JUDr. Gejza Volf    

 

Na rokovaní bola 92 % účasť 

 

Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ing. Miloslav Filjač, riaditeľ TS, m. p. 

PhDr. Peter Šemoda, náčelník MsPo 

 

Oddelenia MsÚ:                    Mgr. Jozef Siska, odd. organizačné, VS a SV 

                                               Ing. Ján Hlinka, odd. PaSM 

Oľga Nigríniová,  odd. PaSM   

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

Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. RRaMV 

Mgr. Michal Kríž, redaktor ŠN 

Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta     

 

Zapisovateľka:                       Eva Turányiová       

 

Ďalší prítomní:  

VIO TV 

Ing. Juraj Čabák, občan  

 

1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 09:00 hod. otvorila a viedla 

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

prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 11 poslancov a MsZ je uznášaniaschopné.  

Z neúčasti sa ospravedlnil: JUDr. Gejza Volf, neskôr prišiel poslanec Ľubomír Barák.   

Primátorka mesta prečítala program rokovania, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta.    

Do majetkových vecí mesta navrhla doplniť dve správy a to pod bodom l) Uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Mesta Banská Štiavnica 

a pod bodom m) Zámer na zámenu pozemkov parc. č. C KN 4955/5, parc. č. C KN 4955/7 

a parc. č. C KN 4955/1 v k. ú. Banská Štiavnica.   

 

V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 18 určila hlasovanie na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom – použitia automatizovaného systému 

hlasovania.     

Ďalej navrhla: 

Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Kabina, predseda komisie,  Ing. Matej Michalský, 

člen, Ing. Ján Čamaj, člen  
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Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr. Martin Macharik a Ing. Marian 

Zimmermann.    

Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.     

 

Mestské zastupiteľstvo najskôr hlasovalo o návrhu programu, ktorý bol zverejnený, potom 

o jeho doplnení a prijalo   

Uznesenie č. 122/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

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

19. október 2022                            prítomných 11, za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 

 s doplnením do bodu majetkové veci mesta 

 písmeno l) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech Mesta Banská Štiavnica   

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

 písmeno m) Zámer na zámenu pozemkov parc. č. C KN 4955/5, parc. č. C KN 4955/7 

a parc. č. C KN 4955/1 v k. ú. Banská Štiavnica  

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

2. návrhovú komisiu v zložení:  

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

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

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

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

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 123/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 24. augusta 2022 a 28. septembra 2022, v zasadacej miestnosti radnice. 

Hlasovanie:  

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

 

3. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 1. 9. 2022 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Ing. M. Filjač, riaditeľ TS, m. p., 

spracovateľkou je K. Bukátová, ekonómka podniku TS, m. p.. Spravodajstvo k bodu podal 

Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta. Podnik vykazuje k dátumu 1. 9. 2022 

stratu 40 614,15 €, čo zapríčinil rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Predloženie správy 

vyplýva z úloh zákona o rozpočtových organizáciách.     

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
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Uznesenie č. 124/2022 
Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e   

1. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 01.09.2022  / v  € / 

  - v nákladoch:                                     1 257 988,75   

- výnosoch:                          1 270 443,11  

     -  hospodársky výsledok             +   12 454,36 

 

2. Čerpanie rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica k 01.09.2022 a to: 

 

3. Rozpočet  / v  € / 

a. Bežný rozpočet  

                                                                        Schválený               Skutočnosť 2022 

      Bežný rozpočet príjmy :                             1 072 000,00                    644 333,49 

      Bežný rozpočet výdavky:                           1 072 000,00                    685 355,64  

Prebytok BR                    :          0,00                       - 41 022,15          

b. Kapitálový  rozpočet 

 

Kapitálový rozpočet príjmy :                                    0,00                              0,00 

Kapitálový rozpočet výdavky:                                  0,00                              0,00 

Prebytok kapitálový rozpočet :                                0,00                               0,00        

 

c. Finančné operácie príjmy:                  500,00                         408,00     

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia  

Príjmy:                       1 072 500,00                   644 741,49 

Výdavky:                         1 072 500,00                   685 355,64 

      Prebytok :                                                       0,00                   - 40 614,15   

Hlasovanie:  

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

4. Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán 

zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil  a spracoval ju Ing. M. Filjač, riaditeľ TS, 

m. p., spolu s Ing. J. Hlinkom, odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. 

Zimmermann, zástupca primátorky mesta. V správe sú uvedené mestské komunikácie, 

verejné priestory, schody a chodníky, na ktorých podnik zabezpečuje zimnú údržbu. Je tiež 

uvedený zoznam mechanizmov a harmonogram vykonávania prác. Po schválení materiálu 

mestským zastupiteľstvom bude Operačný plán a Krízový plán zimnej údržby miestnych 

komunikácií zverejnený na web stránke mesta.  

Diskusia: 

Ľ. Barák – už v minulosti dal návrh na poradie odhŕňania snehu na nebezpečných úsekoch, 

v predloženom návrhu to nie je, ide o Jergištôlňu a priechodnosť Bočnej ulice. Aby sa do 

Banskej Štiavnice dalo dostať.  

JUDr. D. Lukačko – pripomenul, že materiál nie je záväzný, dá sa meniť podľa priorít. Je to 

„živý“ materiál.  

H. Koťová – mala požiadavku na riaditeľa TS, m. p., že keď bude sneh, aby sa chodník na 

Kolpašskej ulici neposýpal chemicky.  
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Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo           

 

Uznesenie č. 125/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Správu o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu MK a verejných priestorov     

     na sezónu 2022 – 2023. 

 

B. S c h v a ľ u j e    

     1. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií  

     2. Krízový plán zimnej údržby miestnych komunikácií 

Hlasovanie:  

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

 

5. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny,  Ul. Bočná  

(F.P.B.2.1.2),  Banská Štiavnica     

 

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

spracovateľkou je Ing. D. Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  

Na  základe predloženej žiadosti investorov  o realizáciu svojich zámerov  na pozemkoch 

v ich súkromnom vlastníctve, Mesto Banská Štiavnica  nariadilo  v súlade so záväznou časťou 

UPN mesta pre uvedenú lokalitu spracovať Urbanistickú štúdiu, ktorá bude použitá   na  

spodrobnenie  koncepcie rozvoja územia v zmysle platnej ÚPN mesta Banská Štiavnica 

v znení neskorších zmien a doplnkov. Pozemky   v zmysle platnej a schválenej ÚPN mesta 

Banská Štiavnica  sa nachádzajú vo F.P.B. 2.1.2, kde lokalita je navrhnutá na intenzifikáciu 

obytného územia,  t. j.  – plochy bývania v návrhovom období.  Uvedený dokument bude  

obstarávaný  a financovaný investorom. Účel, rozsah a obsah vypracovania urbanistickej 

štúdie  ako aj bližšie špecifikované podmienky sú zakomponované v Zadaní urbanistickej 

štúdie.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 126/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

    A/  S ú h l a s í    s o 

          Začatím obstarávania  (obstarávateľom sú  súkromní investori p.   Peter Grigliak,  

Bernolákova 528/31, Hrabušice a Ing. Vladislav Parnica, Hlavná 866/14A, Rovinka)  

a so spracovaným Zadaním  pre spracovanie Urbanistickej štúdie   obytnej zóny Ul. 

Bočná  (F.P.B. 2.1.2), Banská Štiavnica. 

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

         Správu o vypracovaní Zadania pre urbanistickú štúdiu obytnej zóny,  Ul. Bočná (F.P.B.             

         2.1.2), Banská Štiavnica.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 11, hlasovalo 11 za 11, proti 0, zdržal sa 0 
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6. Správa o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania 

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

spracovateľkou je Ing. D. Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta. Predmetný pozemok v k. ú. Banská Štiavnica sa 

nachádza v zastavanom území  mesta  a v zmysle ÚPN mesta Banská Štiavnica vo F.P.B 18.1. 

Pozemok je vedený ako trvalo trávnatý porast  a nachádza sa nad cestou II/525   (Trojický 

vrch). V lokalite sú v súčasnosti postavené už existujúce rodinné domy a novou výstavbou by 

došlo k rozšíreniu obytného územia.  Na pozemkoch nie sú  podľa platného územného plánu 

mesta navrhované žiadne verejnoprospešné stavby,  či iné obmedzenia. Je tu aj požiadavka 

súkromnej školy HUAJA na vybudovanie vysokoškolského areálu.  

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – na pracovnom stretnutí sa o tom rozprávali, lokalita sa začína 

urbanizovať, sú tam siete. Treba, aby sa s tým začalo pracovať, aby nevznikol problém ako na 

Čekančoku. Časovo to zosúladiť, aby štúdia bola skôr, ako sa to začne zastavovať. Určiť, aká 

bude uličná sieť v rámci celej lokality a usmerňovať výstavbu.  

Mgr. N. Babiaková – to čo chceme, bude súčasťou podmienok. Následne sa musí vypísať 

súťaž na spracovateľa štúdie a zohľadniť to v rozpočte mesta. Urbanistická, možno aj 

architektonická štúdia určí, aké budú podmienky a vzhľad ulice, aby to bolo pekné územie.  

RNDr. P. Bačík – upozornil, že ak sa bude riešiť kanalizácia tohto územia, počítať 

s pripojením  Ul. 1. mája, riešiť zároveň prameň, ktorý tam je.    

Mgr. N. Babiaková – bude to treba zachytiť, podmienky treba prerokovať, aby sa doplnili, 

potrebné je riešiť vodu, kanalizáciu. Do rokovania musia vstúpiť aj StVPS, a. s..   

Ing. I. Nikolajová – uznesenie sa doplnilo o bod B, je to uvedené. Obstará sa spracovateľ UŠ. 

Náklady sa rozdelia vo finančnom podiele medzi jednotlivých vlastníkov pozemkov.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien a doplnkov prijalo  

   

Uznesenie č. 127/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e 

     Začatie prác súvisiacich s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN mesta Banská 

     Štiavnica pre  žiadateľa: 

     Miroslav Kalo, bytom SNP 37B , Banská Štiavnica ( F.P.B. 18.1) 

      

     Náklady spojené s obstarávaním a spracovaním Zmien a doplnkov č. 10 ÚPN mesta    

     Banská Štiavnica budú financované žiadateľom o zmenu územného plánu  

 

B. U k l a d á   MsÚ  

     obstarať a riešiť zadávacie podmienky pre  vypracovanie urbanistickej štúdie lokality   

     F.P.B.18.1.1. – Trojický vrch, Banská Štiavnica 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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7. Majetkové veci  

 

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

Nikolajová, prednostka MsÚ, spracovateľkami správ sú: JUDr. E. Jaďuďová, O. 

Nigríniová a M. Žilová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bloku majetkových 

vecí podal Mgr. P. Ernek, poslanec MsZ.  

 

a) Prevod pozemku parc. č. C KN 5821/3, Ul. Pod Paradajzom        

 

Diskusia:  

Ľ. Barák – keďže nebol na pracovnom stretnutí, spýtal sa, prečo je cena 20 €/m
2
? Je to jama, 

„parlag“, či to žiadatelia za tú cenu kúpia? 

Mgr. N. Babiaková – cena bola dohodnutá na pracovnom stretnutí.  

H. Koťová – podala pozmeňujúci návrh vzhľadom k tomu, ako pozemok vyzerá, je tam 

šachta, prepadlisko, ľudia tam nosia smeti, žiadatelia to chcú oriadiť a oplotiť, navrhla predať 

to za pôvodnú cenu 6,94 €/m
2
. Žiadatelia tam žijú 70 rokov.  

Mgr. P. Ernek – 7 € je dobrá cena, ale aby sa nestalo, že niekomu chceme pomôcť. Navrhol 

doplniť, že ak to ďalej predajú, scelí sa to, nepôjde to za cenu 7 €/m
2
. Navrhol doplniť 

predkupné právo mesta.  

JUDr. D. Lukačko – spýtal sa, či chodník zostane zachovaný?  

Mgr. N. Babiaková – áno.  

Mestské zastupiteľstvo najskôr hlasovalo o predloženom návrhu na uznesenie (20 €/m
2
):  

Prítomných 11, hlasovalo 11    za 3, proti 2, zdržalo sa 6 

Za: Mgr. M. Kabina, Š. Mičura, Mgr. M. Pál 

Proti: H. Koťová, JUDr. D. Lukačko,  

Zdržali sa: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Macharik, Ing. 

M. Michalský 

Návrh nebol schválený.  

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu na uznesenie (6,94 €/m
2
)     

Prítomných 11, hlasovalo 11     za 4, proti 1, zdržalo sa 6 

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, H. Koťová 

Proti: JUDr. D. Lukačko 

Zdržali sa: Ing. J. Čamaj, Mgr. M. Kabina, Mgr. M. Macharik, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, 

Mgr. M. Pál 

Návrh nebol schválený.    

Mestské zastupiteľstvo k danému bodu neprijalo uznesenie.  

           

b) Vyhodnotenie výsledkov II. Opakovaného ponukového konania na priamy 

prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 128/2022 

Mestské zastupiteľstvo  

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

1. plnenie uznesenia MsZ č. 80/2022 zo dňa 22.6.2022, ktorým bolo schválené vyhlásenie 

ponukového konania na prenájom pozemkov z majetku Mesta Banská Štiavnica v lokalite 

„záhradky Pálkovský majer“.  
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Ponukové konanie bolo vyhlásené dňa 7. 7. 2022 s lehotou na podávanie návrhov do 14. 

9. 2022.  Ponukové konanie bolo zverejnené obvyklým spôsobom na úradnej tabuli, 

v Štiavnických novinách a na web. stránke mesta.  

2. že do ukončenia lehoty nebol do ponukového konania podaný žiadny návrh. 

 

B. S c h v a ľ u j e     

Zverejnenie ponuky na prenájom pozemkov 

 C KN parc. č. 4575/14 o výmere 257 m
2 

záhrada s ročným nájomným najmenej 128,50 

€ 

 C KN parc. č. 4575/15 o výmere 256 m
2 

záhrada s ročným nájomným najmenej 128,00 

€ 

 

Nehnuteľnosti sú vedené 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.  

  

Ponuka bude zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle mesta bez lehoty na ukončenie 

podávania návrhov. Ponuka bude opakovane zverejňovaná aj v Štiavnických novinách a tiež 

na VIO TV.  

V prípade záujmu o prenájom pozemku bude nájomná zmluva uzatvorená v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania v majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený 

Mestu Banská Štiavnica. 

Hlasovanie:  

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

0 

 

c) Zámena majetku BBSK – ponuka majetku – Školské dielne    

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 129/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e    

1. Zámenu nehnuteľností medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP 

23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 a Mestom Banská Štiavnica, Radničné nám. 

č. 1/1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501, takto: 

 

I. Banskobystrický samosprávny kraj je vlastníkom nehnuteľností, vedených Okresným 

úradom odborom katastrálnym v Banskej Štiavnici, v katastri nehnuteľností pre okres 

Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na: 

     LV 3094 

 súp. č. 2037 na parc. č C KN 3916/4 a 3916/3, iná budova, školské dielne a sklady 

 pozemok parc. č. C KN 3916/3 o výmere 17 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 3916/4 o výmere 367m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 3916/5 o výmere 476 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

Všeobecná hodnota nehnuteľností vedených na LV 3094 bola stanovaná Znaleckým 

posudkom č. 84/2022 zo dňa 11.4.2022 vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. 



Danielom Bartkovičom, vo výške 131 887,92 €. Vzhľadom k tomu, že na LV č. 3094 v časti 

C Ťarchy je  
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v prospech Mesta Banská Štiavnica evidované predkupné právo na pozemky parc. č. C KN 

3916/4 a C KN 3915/5 za cenu 0,03 €, hodnota zamieňaných pozemkov sa upravuje na 

91.457,67 € 

LV 5596  

 pozemok parc. č. E KN 1517/3 o výmere 70 m
2 

záhrada 

 pozemok parc. č. E KN 1520/2 o výmere 50 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 LV 5605 

 pozemok parc. č. C KN 5855/4 o výmere 69 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 5851/2 o výmere 69 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

Všeobecná hodnota hore uvedených pozemkov vedených na LV 5596 a 5605 bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 57/2022, zo dňa 22.8.2022, vyhotoveného znalcom z odboru 

stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom vo výške 3 330,78 €. 

Hodnota pozemkov vo vlastníctve BBS je celkom 94 788,45 €. 

 

II. Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľností, vedených Okresným úradom 

odborom katastrálnym v Banskej Štiavnici, v katastri nehnuteľností pre okres Banská 

Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na: 

  LV 3076 

 pozemok E KN 6480/4, o výmere 7322 m
2
, ostatná plocha 

 pozemok E KN 6427/2, o výmere 2374 m
2
, ostatná plocha 

 pozemok E KN 5047/1, o výmere 4076 m
2
, lesný pozemok 

 

Všeobecná hodnota hore uvedených pozemkov vedených na LV 3076 bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 57/2022, zo dňa 22. 8. 2022, vyhotoveným znalcom  z odboru 

stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom, vo výške 94 751,36 € 

Ponúkaný majetok Mesto Banská Štiavnica bude využívať na parkovanie služobných 

motorových vozidiel, ako skladové a iné manipulačné priestory, pre potreby Mesta Banská 

Štiavnica. 

 

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, formou zámennej zmluvy, takto: 

 

Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie. 

 súp. č. 2037 na parc. č C KN 3916/4 a 3916/3, iná budova, školské dielne a sklady 

 pozemok parc. č. C KN 3916/3 o výmere 17 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 3916/4 o výmere 367m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 3916/5 o výmere 476 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. E KN 1517/3 o výmere 70 m
2 

záhrada 

 pozemok parc. č. E KN 1520/2 o výmere 50 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 5855/4 o výmere 69 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 5851/2 o výmere 69 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

v hodnote celkom 94 788,45 €. 
 

Do vlastníctva Banskobystrického samosprávneho kraja sa prevedie: 



 pozemok E KN 6480/4, o výmere 7322 m
2
, ostatná plocha 

 pozemok E KN 6427/2, o výmere 2374 m
2
, ostatná plocha 
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 pozemok E KN 5047/1, o výmere 4076 m
2
, lesný pozemok 

v hodnote celkom 94 751,36 € 

 

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení:  
Dôvodom prevodu je usporiadanie vlastníctva pozemkov pod cestami a miestnymi 

komunikáciami a zo strany BBSK tiež prebytočnosť majetku tzv. školských dielní na 

Akademickej ul. v Banskej Štiavnici, ktoré bude Mesto Banská Štiavnica využívať pre svoju 

potrebu, ako parkovanie služobných vozidiel, skladové a iné manipulačné priestory. Zámena 

majetku je verejnoprospešným záujmom obidvoch zúčastnených strán. 

 

Zámer na zámenu majetku bol schválený uznesením MsZ č. 83/2022 a zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle Mesta Banská Štiavnica pod č. 17/2022 od 5. 9. 2022 nepretržite. 

 

USPORIADANIE  

 

Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: 

 súp. č. 2037 na parc. č C KN 3916/4 a 3916/3, iná budova, školské dielne a sklady 

 pozemok parc. č. C KN 3916/3 o výmere 17 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 3916/4 o výmere 367m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 3916/5 o výmere 476 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. E KN 1517/3 o výmere 70 m
2 

záhrada 

 pozemok parc. č. E KN 1520/2 o výmere 50 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 5855/4 o výmere 69 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

 pozemok parc. č. C KN 5851/2 o výmere 69 m
2 

zastavaná plocha a nádvorie 

v hodnote celkom 94 788,45 €. 
 

Do vlastníctva Banskobystrického samosprávneho kraja sa prevedie: 

 pozemok E KN 6480/4, o výmere 7322 m
2
, ostatná plocha 

 pozemok E KN 6427/2, o výmere 2374 m
2
, ostatná plocha 

 pozemok E KN 5047/1, o výmere 4076 m
2
, lesný pozemok 

v hodnote celkom 94 751,36 € 

 

Zámena majetku sa uskutoční vo verejnoprospešnom záujme bez ďalšieho finančného 

vyrovnania. 

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

Zb., o majetku obcí v platnom znení, schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 11, hlasovalo 10  za 10, proti 0, zdržal sa 0 
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d) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 1594/1 a 1594/3 Ul. J. Palárika, 

Delta Company s. r. o.       

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 130/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e     

1. zámer  na  prevod  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemok parc. č. E KN 1594/1 o celkovej výmere 44 m
2 
záhrada. 

 pozemok parc. č. E KN 1594//3 o celkovej výmere 147 m
2 
záhrada. 

Pozemky sú vedené  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 

3076   (pod B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.  

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce. 

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, v prospech DELTA COMPANY s.r.o., 

Astrová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 871 580, minimálne za kúpnu cenu  stanovenú 

znaleckým posudkom. 

Pre Mesto Banská Štiavnica  sú tieto pozemky nevyužiteľným a prebytočným majetkom, 

na pozemku nie je navrhovaná žiadna verejnoprospešná stavba. 

3. Dôvod navrhovaného zámeru prevodu pozemkov ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa je celenie pozemkov. Jedná sa o pozemky bezprostredne susediace 

s nehnuteľnosťou kupujúceho a tvoria s ním jeden celok. 

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

s prevodom nehnuteľností a to náklady za vypracovanie geometrického plánu, 

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, schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

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.  

 

Hlasovanie: 

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

 

e) Prevod pozemku z parc. č. C KN 4535/13 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Ľ. 

Štúra 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 131/2022 

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



plnenie uznesenia MsZ č. 49/2022 zo dňa 27. 04. 2022, ktorým bol schválený zámer na 

prevod časti pozemku parc. č. E KN 2197/5 o celkovej výmere 73 m
2
, orná pôda. 
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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. 8/2022 zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 30.09.2022 nepretržite. 

 
B. S c h v a ľ u j e     

1.  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

pozemok parc. č. C KN  4535/13 o  výmere 42 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 

47110899-33/2022 zo dňa 28.06.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálny odbor dňa 07.07.2022 pod č. G1-204/2022 z pôvodnej parc. č. E KN 

2197/5 o celkovej výmere 73 m
2
, orná pôda. 

 

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

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

Štiavnica, pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 
2. spôsob predaja 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 Richarda Rákaya, A. 

Bernoláka 1012/13, 969 01 Banská Štiavnica  za kúpnu cenu  stanovenú dohodou vo 

výške 1470,- € (35 €/m
2
) .  

 

Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica bola stanovená 

Znaleckým posudkom č. 54/2022 zo dňa 08.08.2022 vyhotoveným znalcom z odboru 

stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom vo výške: 542,22 € (12,91 €/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 odkúpenie pozemku parc. č. C KN  4535/13 o  výmere 42 m
2
, 

zastavaná plocha, ktorý je priľahlý k pozemkom a k budovám v jeho vlastníctve. 

Kupujúci požiadal o prevod uvedeného pozemku z dôvodu neustáleho vandalizmu za 

nehnuteľnosťami - garážami v jeho vlastníctve. Nakoľko vandali neustále znečisťujú 

pozemok za garážami vo vlastníctve žiadateľa a znehodnocujú jeho majetok grafitmi 

požiadal kupujúci o odkúpenie pozemku o výmere 42 m
2
 za účelom vybudovania 

oplotenia, aby zabránil vandalom devastovať majetok v jeho vlastníctve. 

 

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 náklady spojené s prevodom     

      pozemku, t. j. vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku a návrh na vklad do   

      katastra nehnuteľností vo výške 66,00 €. 

 

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľnosti  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 11      za 11, proti 0, zdržal sa 0 
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f) Prevod pozemku z parc. č. C KN 5645/4 v k. ú. Banská Štiavnica, Partizánska 

ulica   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 132/2022 

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

       plnenie uznesenia MsZ č. 50/2022 zo dňa 27.04.2022, ktorým bol schválený zámer na 

prevod časti pozemku parc. č. C KN 5645/2 o celkovej výmere 2652 m
2
, zastavaná 

plocha a nádvorie. 

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. 11/2022 zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 30.09.2022 nepretržite. 

 
B. S c h v a ľ u j e     

1. prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 pozemok parc. č. C KN 5645/4 o výmere 98 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 

47110899-36/2022 zo dňa 01.07.2022 úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálny odbor dňa 18.07.2022 pod č. G1-224/2022 z pôvodnej parc. č. C 

KN 5645/2 o celkovej výmere 2652 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

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

č. 1 (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, pre 

vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 

2. spôsob predaja 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 Karola Balážfyho, 

Obrancov mieru 117 a Jarmilu Balážfyovú, Križovatka 8, 969 01 Banská Štiavnica  za 

kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 3430,- € (35 €/m
2
). Pred podpisom kúpnej 

zmluvy doriešiť odvodnenie a ďalšie podmienky. 

    Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica bola stanovená 

Znaleckým posudkom č. 55/2022 zo dňa 09.08.2022 vyhotoveným znalcom z odboru 

stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom vo výške: 2226,56 € (22,72 €/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 odkúpenie pozemku  parc. č. C KN 5645/4 o výmere  98 m
2
 

zastavaná plocha , ktorý je priľahlý k pozemkom a k budove v ich vlastníctve. Kupujúci 

požiadal o prevod uvedeného pozemku z dôvodu rozšírenia predzáhradky pri rodinnom 

dome. 

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 náklady spojené s prevodom   

      pozemku, t. j.  vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku a návrh na vklad 

do   

      katastra  nehnuteľností vo výške 66,00 €. 
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Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľnosti  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 

 

g) Zámena pozemkov parc. č. C KN 6957/2 a C KN 7855/4 v k. ú. Banská 

Štiavnica, Ul. Srnčia 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 133/2022 

 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 47/2022 zo dňa 27. 04. 2022, ktorým bol schválený zámer na 

zámenu majetku medzi Mestom Banská Štiavnica  a žiadateľkou. 

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení, formou zámeny, bol pod č. 9/2022  

zverejnený obvyklým spôsobom v lehote od 02.08.2022 nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e     

1. zámenu pozemkov  medzi účastníkmi Mesto  Banská Štiavnica na jednej strane 

a žiadateľkou Evou Kašiarovou, Ilijská 48/8, 969 01 Banská Štiavnica, na druhej strane 

takto: 

 

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom: 

dielu 2 o výmere cca 574 m
2
, trvalý trávny porast, vytvoreného geometrickým plánom č. 

36669105-48/2022 zo dňa 03.06.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálnym odborom dňa 09.06.2022 pod č. G1-170/2022, odčlenený z pôvodnej 

parc. č. C KN 6953 o celkovej výmere 1417 m
2
 trvalý trávny porast. 

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. 

 

Žiadateľka je vlastníčkou: 

dielu 5 o výmere 255 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie vytvoreného geometrickým plánom č. 

36669105-48/2022 zo dňa 03.06.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálnym odborom dňa 09.06.2022 pod č. G1-170/2022 odčlenený z pôvodnej 

parc. č. C KN 7855/5 o celkovej výmere 255 m
2
, zastavaná plocha. 

 



Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 5999, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 53/2022 zo dňa 31. 

07. 2022 vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom takto: 
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        Pozemok parc. č. C KN 7855/4................. 255 m2...............29,04€/m2........................7405,20€  

        Pozemok parc. č. C KN 6957/2 ..................574 m2..............13,55€/m2........................7777,70€ 

 

       Rozdiel v hodnote pozemkov je vo výške 372,5 €. 
 

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 a v súlade s Čl. III. odst. 4 písm. e) Zásad 

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

Štiavnica formou zámeny nasledovne: 

 

do vlastníctva žiadateľky sa prevedie: 

diel 2 o výmere cca 574 m
2
, trvalý trávny porast, vytvoreného geometrickým plánom č. 

36669105-48/2022 zo dňa 03.06.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálnym odborom dňa 09.06.2022 pod č. G1-170/2022, odčlenený z pôvodnej 

parc. č. C KN 6953 o celkovej výmere 1417 m
2
 trvalý trávny porast. 

 

do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: 

diel 5 o výmere 255 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie vytvoreného geometrickým plánom č. 

36669105-48/2022 zo dňa 03.06.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálnym odborom dňa 09.06.2022 pod č. G1-170/2022 odčlenený z pôvodnej 

parc. č. C KN 7855/5 o celkovej výmere 255 m
2
, zastavaná plocha. 

 

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

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

Účastníčka žiada zameniť od mesta časť parcely C KN č. 6957/2 o výmere 574 m
2
. Pri 

mapovaní základnej mapy veľkej mierky v rokoch 1987-1989 bol extravilán k. ú. Banská 

Štiavnica mapovaný leteckou fotogrametriou. Uvedená plocha bola kvôli náletovým 

drevinám rastúcim vedľa spevnenej cesty parc. č. C KN 7858 oddelená od parcely č. C 

KN 6957 (lúky) vlastníckou hranicou a daná do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica ako 

parc. č. C KN 6957/2. Pozemok parc. č. C KN 7855/4 je vedený v KN ako zastavaná 

plocha a nádvorie na ulici Srnčia. Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - 

cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti. Dôvod zámeny nie je v rozpore so záujmami verejnosti. 

 

Usporiadanie: Usporiadanie pozemkov sa uskutoční nasledovne: 

 

do vlastníctva žiadateľky sa prevedie: 

diel 2 o výmere cca 574 m
2
, trvalý trávny porast, vytvoreného geometrickým plánom č. 

36669105-48/2022 zo dňa 03.06.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálnym odborom dňa 09.06.2022 pod č. G1-170/2022, odčlenený z pôvodnej 

parc. č. C KN 6953 o celkovej výmere 1417 m
2
 trvalý trávny porast. 



Diel 2 bol geometrickým plánom pričlenený k parcele C KN 6957/2 o pôvodnej výmere 1 

0698 m
2
 TTP.  Nová výmera parc. č. 6957/2 bude potom 1 1272 m

2
. 

 

do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: 

diel 5 o výmere 255 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie vytvoreného geometrickým plánom č. 

36669105-48/2022 zo dňa 03.06.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica,  
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katastrálnym odborom dňa 09.06.2022 pod č. G1-170/2022 odčlenený z pôvodnej parc. č. C 

KN 7855/5 o celkovej výmere 255 m
2
, zastavaná plocha. 

Diel 5 bol geometrickým plánom, spolu s dielom 4 o výmere 6 m
2 

a dielom
 
6 o výmere 24 m

2
   

pričlenený k parcele  7855/4 o pôvodnej výmere 6 m
2
. Nová výmera pozemku parc. č. 7855/4 

bude potom 285 m
2
. 

 

Rozdiel  v hodnote pozemkov je vo výške 372,5 €, uhradí žiadateľka na účet Mesta Banská 

Štiavnica pred podpisom zámennej zmluvy. 

Žiadateľka nie je blízkou osobou podľa §9a ods. 6, písm. g) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4. Podmienku, že zúčastnené strany uhradia každá v 1/2-ici náklady na vklad do katastra 

nehnuteľností každá vo výške 33,00 € 

  
Prijatie uznesenia o zámene  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 

 

h) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 5571/1  v k. ú Banská 

Štiavnica, Ul. Ľ. Štúra   

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 134/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e     

1. zámer na prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

 časť pozemku o výmere cca 12 m
2
, ktorá bude po zameraní odčlenená 

geometrickým plánom z pozemku: 

- parc. č. E KN 5571/1, o celkovej výmere 8624 m
2
, zastavaná plocha  a nádvorie. 

 

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

LV č. 1,  (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica, pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 

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

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



predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre kupujúceho dohodou, 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:  
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Kupujúci sú vlastníkmi priľahlého pozemku parc. č. C KN 4564/5 o výmere 624 m
2
, 

trvalý trávny porast, na ktorom je postavený rodinný dom so súp. č. 1806, vedený v KN 

na LV č. 4302  v katastrálnom území Banská Štiavnica.  

Kupujúci majú záujem o odkúpenie časti pozemku o výmere cca 12 m
2
 z 

pôvodného pozemku parc. č. E KN 5571/1, ktorý je priľahlý k pozemkom a k budove v 

ich vlastníctve. Kupujúci požiadali o prevod pozemku z dôvodu vybudovania oplotenia 

pozemku. 

Pre Mesto Banská Štiavnica je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

Kupujúci sú fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, obidvaja sú zamestnanci Mesta Banská Štiavnica. 

 

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

s prevodom pozemku, t. j. vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku a 

návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € 

 

Zámer na prevod 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  nehnuteľnosti  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 

 

i) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2180/21 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. 

Na Zigmund šachtu 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 135/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 
S c h v a ľ u j e     

1. zámer na prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemok parc. č. C KN 2180/21 o celkovej výmere 119 m
2
, zastavaná plocha a 

nádvorie,  vedený na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, odbore katastrálnom pre 

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

 

2. spôsob predaja 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 v prospech vlastníka priľahlých 



nehnuteľností na LV č. 6804,  za kúpnu cenu stanovenú dohodou minimálne vo výške 

hodnoty stanovenej  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:  
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Kupujúci má záujem o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 2180/21. Kupujúci požiadal o 

prevod uvedeného pozemku z dôvodu, že pozemok je priľahlý k pozemkom v jeho 

vlastníctve. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

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 náklady spojené s prevodom 

pozemku, t. j. vyhotovenie geometrického plánu, znaleckého posudku a návrh na vklad do 

katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € 

 

Zámer na prevod 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  nehnuteľnosti  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 

 

j) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Obrancov mieru 

 

Diskusia:  

Mgr. N. Babiaková – k uvedenému materiálu uviedla, že  žiadateľ zatarasil cestu, postavil 

oporný múr a nepriehľadnú bránu, ide o čiernu stavbu. Bola na mieste, navrhuje sa riešenie 

a podmienky, po splnení ktorých budú všetci spokojní. Veci treba dať na pravú mieru.  

Mgr. M. Kabina – hľadalo sa riešenie a spôsob, aby boli obidve strany spokojné. Aké je 

stanovisko Mestských lesov? 

Mgr. N. Babiaková – stanovisko Mestských lesov je súčasťou predloženého materiálu. 

S tým, čo sa má vykonať, súhlasia. 

Mgr. M. Kabina – je dôležité, aby boli Mestské lesy spokojné, vychádzajú mestu v ústrety. 

JUDr. D. Lukačko – schváli sa zámer, treba to zapracovať do uznesenia, že kúpna zmluva 

bude pripravená až po zapracovaní pripomienok.   

Ing. I. Nikolajová – v návrhu na uznesenie je to uvedené.  

Š. Mičura – priložené vyjadrenie Mestských lesov je staré. Žiadateľ sa zaväzuje, bude to 

prínos pre lokalitu, vyčistil to.  

Ľ. Barák – žiadateľ staval tam, kde nemal. Je tam termín do 60 dní, odo dňa schválenia.  

Ing. M. Michalský – je to precedens, do budúcna dať na to pozor, aby sa to mestu nevrátilo.  



Mgr. N. Babiaková – uviedla podobný prípad z Ul. D. Licharda, kde bolo nariadené 

odstránenie múru, súd potvrdil rozhodnutie mesta. Dotyčný nereagoval, nebral telefón, 

nepreberal poštu. V tomto prípade je žiadateľ ústretový, komunikuje, vec treba doriešiť. Je to 

dobrý návrh, treba tam vybudovať cestu. Pozemky sa musia vyňať z LPF. Treba to podmieniť 

termínom, do 30. 9. 2023.  

Mestské zastupiteľstvo s návrhom súhlasilo a do podmienok zámeny, bodu 5 navrhlo doplniť 

„v lehote do 30. 9. 2023“. Prijalo          
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Uznesenie č. 136/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e    

1) zámer na zámenu pozemkov medzi účastníkmi Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1/1, 

969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501 na jednej strane  a Ing. Roman Beličák 

s manželkou Ing. Ivetou Beličákovou obidvaja bytom kpt. Nálepku 34, 934 01 Levice, na 

strane druhej, takto: 

 

I. účastník zámennej zmluvy: Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom pozemku 

 parc. č. E KN 6515/2,  o celkovej  výmere 3812 m
2
, ostatná plocha, v registri C KN 

vedený ako zastavaná plocha a nádvorie, z ktorého sa geometrickým plánom 

odčlení cca 300 m
2
  

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

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

Banská Štiavnica,  pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 

 

II. účastník zámennej zmluvy: Ing. Roman Beličák  s manželkou Ing. Ivetou Beličákovou 

sú vlastníkmi pozemku  

 parc. č. C KN 7098 o celkovej výmere 764 m
2
, záhrada 

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

na LV č. 3384,  pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica, v BSM, v 1/1. 

 

 parc. č. E KN 5540 o celkovej výmere 194 m
2
, záhrada v registri C KN vedený ako 

lesný pozemok. 

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

na LV č. 5310,  pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica,  v BSM, 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, formou zámennej zmluvy, takto: 

 

Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie. 

 časť pozemku parc. č. C KN 7098 o celkovej výmere 764 m
2
, záhrada 

 časť pozemku parc. č. E KN 5540 o celkovej výmere 194 m
2
, záhrada v registri C 

KN vedený ako lesný pozemok, 

podľa odčlenenia geometrickým plánom. 

 



 Do vlastníctva Ing. Romana Beličáka s manželkou Ing. Ivetou Beličákovou, do BSM sa   

 prevedie 

 časť pozemku parc. č. E KN 6515/2,  o celkovej  výmere 3812 m
2
, ostatná plocha, 

v registri C KN vedený ako zastavaná plocha a nádvorie, z ktorého sa 

geometrickým plánom odčlení cca 300 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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Dôvodom zámennej zmluvy je skutočnosť, že zámerom vlastníkov rodinného domu súp. 

č. 220 je odkloniť miestnu komunikáciu na parcele E KN 6515/2, ktorá prechádza 

bezprostredne popred rodinný dom a oddeľuje nehnuteľnosti - dvor a záhradu vo 

vlastníctve žiadateľov, tak, aby komunikácia obchádzala nehnuteľnosti žiadateľov.  

 

4) Podmienky zámeny: 

1. Žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia zameranie a vypracovanie geometrického 

plánu na oddelenie pozemkov pre zámenu. 

2. Žiadatelia zabezpečia zmenu druhu pozemkov podľa vypracovaného 

geometrického plánu a zápis Geometrického plánu do KN tak, aby pozemky, ktoré 

prejdú do vlastníctva mesta ( t. j. nová časť miestnej komunikácie, boli v katastri 

nehnuteľností v registri C vedené ako zastavaná plocha. 

3. Zmluvné strany nebudú od seba požadovať finančné vyrovnanie za prípadný 

rozdiel v celkových výmerách zamieňaných pozemkov.      

4. Žiadatelia uhradia náklady za vypracovanie znaleckého posudku a náklady na 

vklad zámennej zmluvy  do KN.     

5. Žiadatelia  na základe povolenia príslušných stavebných orgánov zrealizujú na 

svoje náklady vybudovanie obchádzky nespevnenej pozemnej miestnej 

komunikácie vrátane zhutnenia podkladu tak, aby táto bola prejazdná motorovými 

vozidlami a tiež poľnohospodárskymi a lesnými mechanizmami, v termíne do 30. 

9. 2023.   

6. Na základe schváleného zámeru na zámenu pozemkov bude medzi zmluvnými 

stranami v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia 

uzatvorená Zmluva o budúcej zámennej zmluve, v ktorej budú zapracované vyššie 

uvedené podmienky, s tým, že Zámenná zmluva bude uzatvorená najneskôr do 2 

rokov odo dňa podpísania Zmluvy o budúcej zámennej zmluve. 

 

Usporiadanie: 

 

Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie. 

 časť pozemku parc. č. C KN 7098 o celkovej výmere 764 m
2
, záhrada 

 časť pozemku parc. č. E KN 5540 o celkovej výmere 194 m
2
, záhrada v registri C 

KN vedený ako lesný pozemok. 

 

 Do vlastníctva Ing. Romana Beličáka s manželkou Ing. Ivetou Beličákovou, do BSM  sa  

prevedie 

 časť pozemku parc. č. E KN 6515/2,  o celkovej  výmere 3812 m
2
, ostatná plocha, 

v registri C KN vedený ako zastavaná plocha a nádvorie, z ktorého sa 

geometrickým plánom odčlení cca 300 m
2
  

 



Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 11, proti 0, zdržal sa 1 
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k) Prevod pozemkov Ul. Antolská – oprava chyby v písaní 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 137/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

1. S c h v a ľ u j e 

zrušenie  časti B. 1. uznesenia MsZ č. 84/2022 v celom rozsahu a nahrádza ho textom  

takto: 

prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica vedeného v KN ako 

 pozemok parc. č. C KN 1602/5 o výmere 40 m
2
 ostatná plocha, ktorý vznikol na základe 

geometrického plánu č. 36627011-4/2022 zo dňa 24.2.2022, úradne overeného dňa 

9.3.2022 pod č. G1-61/2022, odčlenením dielu 2 o výmere 18 m
2 

ostatná plocha 

z pôvodnej E KN parc. č. 6371 o celkovej výmere 243 m
2
 TTP a dielu 5 o výmere 22 m

2 

ostatná plocha z pôvodnej E KN parc. č. 6376/1 o celkovej výmere 449 m
2 
TTP; 

 pozemok parc. č. C KN 1603/7 o výmere 150 m
2
 záhrada, ktorý vznikol na základe 

geometrického plánu č. 36627011-4/2022 zo dňa 24.2.2022, úradne overeného dňa 

9.3.2022 pod č. G1-61/2022, odčlenením dielu 3 o výmere 64 m
2  

záhrada z pôvodnej E 

KN parc. č. 6371 o celkovej výmere 243 m
2
 TTP a dielu 6 o výmere 86 m

2 
záhrada 

z pôvodnej E KN parc. č. 6376/1 o celkovej výmere 449 m
2 

TTP; 

 pozemok parc. č. C KN 1603/8 o výmere 243 m
2
 záhrada, ktorý vznikol na základe 

geometrického plánu č. 36627011-4/2022 zo dňa 24.2.2022, úradne overeného dňa 

9.3.2022 pod č. G1-61/2022, odčlenením dielu 4 o výmere 52 m
2 

záhrada z pôvodnej E 

KN parc. č. 6371 o celkovej výmere 243 m
2
 TTP a dielu 7 o výmere 191 m

2 
záhrada 

z pôvodnej E KN parc. č. 6376/1 o celkovej výmere 449 m
2 

TTP; 

 pozemok parc. č. C KN 1608/3 o výmere 261 m
2
 ostatná plocha, ktorý vznikol na základe 

geometrického plánu č. 36627011-4/2022 zo dňa 24.2.2022, úradne overeného dňa 

9.3.2022 pod č. G1-61/2022, odčlenením dielu 1 o výmere 261 m
2 

ostatná plocha 

z pôvodnej C KN parc. č. 1608 o celkovej výmere 618 m
2
 ostatná plocha. 

 

Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici 

katastrálny odbor na LV č. 1 a 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. 

Hlasovanie:  

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

 



l) Uzatvorenie zmluvy o budúcej  zmluve  o zriadení vecného bremena 

v prospech Mesta Banská Štiavnica 

 

Diskusia:  

JUDr. D. Lukačko – teší sa, vodovod Banky je veľmi potrebný, ako zohnať peniaze na 

realizáciu? 

Mgr. N. Babiaková – hovorila s vedením StVS, a. s., projektová dokumentácia je 

vypracovaná, vybavuje sa vodoprávne povolenie, majetkové usporiadanie, ide o spoločný 

projekt. Pôjde to pod hlavičkou StVS, ako jeden projekt, bez spolufinancovania mesta, 

v rámci operačného programu z prostriedkov EU. Doteraz sa Banky pri nedostatku pitnej 

vody zásobovali  
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cisternami. Ďalší spoločný projekt mesta so Štiavnickými Baňami sa bude týkať 

odkanalizovania územia.   

Ľ. Barák – je rád, že projekt ide, ľuďom, ktorí majú dať súhlas k použitiu pozemkov, to treba 

vysvetliť. Ide o cca 1 – 2 osoby.  

Mgr. N. Babiaková – mesto sa s nimi vie dohodnúť.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 138/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  S ch v a ľ u j e 

 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkom 

pozemku a povinným z vecného bremena SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 

štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 36 022 047,  v 

prospech oprávneného z vecného bremena,  Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1/1, 

969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501, v súvislosti s realizáciou stavby „Banky – 

vodovod, SO Prívodné potrubie“ v rozsahu vymedzenom porealizačným geometrickým 

plánom.  

Vecné bremeno sa bude dotýkať pozemkov vedených pre k. ú. Banky na  LV č. 1162 ako 

parc. č. E KN 6738/4 o celkovej výmere 3081 m
2 

vodná plocha.
 

Vlastníctvo nehnuteľnosti, ktoré bude zaťažené vecným bremenom, je vedené 

Okresným úradom, katastrálnym odborom Banská Štiavnica na liste vlastníctva č. 1162, pod 

B.1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banky, pre SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – 

mestská časť Ružinov, IČO 36 022 047, ako  povinného z vecného bremena. 

 Právo vecného bremena zodpovedá povinnosti povinného z vecného bremena: 

a.) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 

opravy a užívanie oprávnenej stavby,  

b.) strpieť v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, 

výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú 

nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými 

stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely 

opráv, údržby, kontroly oprávnenej stavby. 

c.) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo 

výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy.  

Právo vecného bremena  bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 

stanovenú dohodou vo výške 200,00 € bez DPH.  



Vecné bremeno sa zriaďuje in rem. 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po realizácii stavby 

a vyhotovení porealizačného geometrického plánu s vyznačením skutočného rozsahu vecného 

bremena. Do doby uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena zmluvné strany uzatvoria 

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súlade s § 50a Občianskeho 

zákonníka. 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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m) Zámer na zámenu pozemkov parc. č. C KN 4955/5, 4955/7 a 4955/1 v k. ú. 

Banská Štiavnica   

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 139/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

1. zámer na zámenu pozemkov  medzi účastníkmi Mesto  Banská Štiavnica na jednej strane 

a p. Mgr. Petrom Klauzom r. Klauzom s manželkou Ing. Dianou Klauzovou r. Šoltésovou 

na druhej strane takto: 

 

       Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom: 

      -  dielu 7  o výmere  7 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo 

dňa 2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor dňa 

20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/1 o celkovej výmere 2308 m
2
, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/7 o výmere 7 m
2
.  

 

     - dielu 6 o  výmere 4 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo dňa 

2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor dňa 

20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/1 o celkovej výmere 2308 m
2
, 

zastavaná plocha,  pričlenený k parc. č. C KN 4955/5 o výmere  35 m
2
.  

 

       Pozemky sú  vedené  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. 

 

Mgr. Peter Klauz a Ing. Diana Klauzová sú vlastníkmi nehnuteľnosti: 

- dielu 2 o výmere 8 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo dňa 

2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor dňa 

20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/4 o celkovej výmere 21 m
2
, 

zastavaná plocha,  pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m
2
.  

 

- dielu 4 o výmere 3 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo dňa 

2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor dňa 

20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/5 o celkovej výmere 21 m
2
, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m
2
. 



 

Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor, na LV č. 2725, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníkov Klauz Peter r. Klauz, Mgr. a 

Diana Klauzová r. Šoltésová, Ing.  

 

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 a v súlade s Čl. III. odst. 4 pism. e) Zásad 

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

Štiavnica formou zámeny nasledovne: 
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do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: 

- diel 2 o výmere 8 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo dňa 

2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor dňa 

20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/4 o celkovej výmere 21 

m
2
, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m

2
.  

 

 diel 4 o výmere 3 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo dňa 

2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor dňa 

20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/5 o celkovej výmere 21 

m
2
, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m

2
. 

  
Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor, na LV č. 2725, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníkov Klauz Peter r. Klauz, Mgr. a 

Diana Klauzová r. Šoltésová, Ing. podiel 1/1. 

 

do vlastníctva Mgr. Petra Klauza s manželkou Ing. Dianou Klauzovou sa prevedie: 

  diel 7 o výmere  7 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo 

dňa 2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor 

dňa 20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/1 o celkovej výmere 

2308 m
2
, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/7 o výmere 7 m

2
.  

 

  diel 6 o  výmere 4 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo 

dňa 2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor 

dňa 20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/1 o celkovej výmere 

2308 m
2
, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/5 o výmere  35 m

2
. 

 
Pozemky sú  vedené  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. 

 

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

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

Žiadatelia žiadajú o odkúpenie z pozemku parc. č. 4955/1 vo vlastníctve Banská 

Štiavnica a o zámenu pozemku zastavaného stavbou. Žiadatelia sú vlastníci stavby - 

garáže na pozemku parc. č. C KN 4955/7 a  4955/5 k. ú. Banská Štiavnica. Pri zameraní 

skutkového stavu stavby na pozemku vo vlastníctve žiadateľov bolo zistené, že stavba 



garáže je posunutá a má menšiu výmeru. Na základe uvedeného žiadajú o zámenu častí 

pozemku.  

 

Usporiadanie: Usporiadanie pozemkov sa uskutoční nasledovne: 

 do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie:  

 diel 2 o výmere 8 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo 

dňa 2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny 

odbor dňa 20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/4 o 

celkovej výmere 21 m
2
, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o 

výmere 2308 m
2
. 

 diel 4 o výmere 3 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo 

dňa 2. 5. 2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny 

odbor  

- 236 – 

 

dňa 20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. C KN 4955/5 o celkovej 

výmere 21 m
2
, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 

m
2
. 

Pozemky sú  vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor, na LV č. 2725, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníkov Mgr. Petra Klauza a Ing. Dianu 

Klauzovú podiel 1/1. 

 do vlastníctva Mgr. Petra Klauza s manželkou Ing. Dianou Klauzovou sa prevedie 

 diel 7 o výmere  7 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo 

dňa 2.5.2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny 

odbor dňa 20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. E KN 4955/1 o celkovej 

výmere 2308 m
2
, zastavaná plocha., pričlenený k parc. č. C KN 4955/7 o výmere 7 m

2
.  

 

  diel 6 o  výmere 4 m
2
, zastavaná plocha, odčlenený GOP č. 34544011-118/2021 zo 

dňa 2. 5. 2022, úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny 

odbor dňa 20.05.2022 pod č. G1-144/2022 z pôvodnej parc. č. E KN 4955/1 o celkovej 

výmere 2308 m
2
, zastavaná plocha,  pričlenený k parc. č. C KN 4955/5 o výmere 35 

m
2
. 

 

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. 

Pre Mesto Banská Štiavnica  sú tieto časti pozemkov prebytočným majetkom. 

 

Žiadatelia nie sú blízkou osobou podľa §9a ods. 6, písm. g) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4. Podmienku, že žiadatelia uhradia náklady spojené so zámenou pozemku, t. j. 

vyhotovenie znaleckého posudku a návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 

66,00 € 

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

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

zverejnený počas celej tejto doby. 

 



Prijatie uznesenia o zámene  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 
 

8. Informatívna správa o vypracovanej inventarizácii verejnej zelene na sídlisku   

      Drieňová  

 

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

spracovateľkou je RNDr. Z. Šušková, odd. výstavby, ÚP a ŽP.  Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  Bola vypracovaná inventarizácia arboristického 

hodnotenie zdravotného stavu verejnej zelene na sídlisku Drieňová ako 1.etapa inventarizácie. 

Ide o pracovný materiál, s ktorým sa bude ďalej pracovať.  
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Diskusia:  

Mgr. M. Kabina – je to dôležitý krok, aby Drieňová vyzerala dobre, poskytuje komfort 

zelene, miesta pre deti. Občania opakovane žiadajú o výrub z dôvodu alergií. Materiál 

považuje za zásadný, poďakoval za jeho vypracovanie, je kvalitný. Občania to ocenia 

a vedenie mesta má z čoho vychádzať.  

Ľ. Barák – materiál je dobrý, veci treba zapracovať, každý vchod paneláku má svojho 

dôverníka, zeleň by sa mala regulovať podľa spracovaného materiálu. Aby nevznikal problém 

pri kosení. Občania v aktivite vysádzajú zeleň, treba im posunúť tento materiál, aby bol súlad 

s výsadbou a údržbou. Materiál je dobrý, možno ho dopracovať.  

Ing. M. Michalský – je rád, že materiál je spracovaný. Je to detailné. Do budúcna sa tomu 

treba venovať, aby bola zeleň udržateľná.  

JUDr. D. Lukačko – je to informatívna správa, aj v minulosti bolo niečo spracované. Píše sa 

o stave drevín, treba to citlivo vyrubovať (smrek, borovica).  

Mgr. N. Babiaková – dáva sa to posúdiť dendrológovi. Priestor sa kultivuje, treba sa tomu 

venovať. Je pripravený projekt vnútrobloku s revitalizáciou zelene. Treba začať s materiálom 

pracovať, urobiť návrh a ľudí motivovať a zapojiť ich prácou. 

H. Koťová – v praxi ráno na Drieňovej to vyzerá tak, že kde poslanci chodia, sa veci riešia, 

kde nechodia, odpiľujú sa vrcholce stromov. Je to dobré, či je za to niekto platený, že by to 

išiel aj pozrieť a skontrolovať?  

Mgr. N. Babiaková – sú tam aj samonálety, tie treba vypíliť. Občania zeleň nemôžu sami 

vypiľovať.  

Mgr. P. Ernek -  faktickou pripomienkou na poslankyňu H. Koťovú, ak dá ona návrh 

schváliť do organizačnej štruktúry človeka, ktorý sa o zeleň bude starať. Ale z čoho ho platiť? 

Technické služby boli nápomocné, SVP tiež. Riešil sa orez na Štefultove popri ceste, SVP dal 

súhlas, Technické služby plošiny.        

 Mestské zastupiteľstvo bez zmien a doplnkov prijalo  

 

Uznesenie č. 140/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      Informatívnu správu o vypracovanej inventarizácii a arboristickom hodnotení zdravotného   



      stavu drevín verejnej zelene na sídlisku Drieňová. 

Hlasovanie:  

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

 

9. Rôzne 

Mgr. N. Babiaková: 

 Mesto získalo 50 tis. € zo Slovenského atletického zväzu na riešenie zázemia (bunka 

a toalety) na štadióne, budúci týždeň podpíše zmluvu a začalo sa verejné obstarávanie 

na dodávateľa.  

 Bola u ministra hospodárstva SR kvôli energiám pre samosprávy, do novej súťaže sa 

nikto neprihlásil, mesto urobilo úsporné opatrenia. Verejné osvetlenie má 1162 

úsporných svetelných bodov, tam je možná úspora. 

 Mesto má vypracovanú nízkouhlíkovú stratégiu, má pripravené projekty na mestské 

kúpele kotolňu, tepelné čerpadlo, čaká sa na projekt, pôjde sa na fotovoltaiku + 

prepojenie 2 kotolní na Drieňovej, ušetrí sa na prevádzkových nákladoch. 

 Na Dolnej ulici sú kotolne, aj tam sa to bude riešiť fotovoltaicky, vydali sa opatrenia.    
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JUDr. D. Lukačko: 

 Reagoval na to, sú tu aj ďalší kandidáti na primátora, ktorí to možno budú riešiť, mal 

podobný prípad, apeloval na primátorku, je potrebná zmena zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorý nie je dobrý. Nie je možné, aby boli samosprávy takto pokutované.  

Ak je dohodnutá preukázateľne nižšia suma, nemôže sa postupovať podľa zákona 

o verejnom obstarávaní.  

 

10. Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Poslanci MsZ: 

Helena Koťová:  

 Bola na besede v Spojári, tam ju oslovili s požiadavkou, kedy sa dožijeme podporného 

bývania? 

 Mgr. N. Babiaková – podporované bývanie chcelo riešiť VÚC BBSK, v časti objektu  

mali byť klienti Domova Márie a v časti podporné bývanie. Ak to nechce a nebude robiť 

BBSK, nech to povie samospráve, bude to riešiť. Ak BBSK urobí projekt na Povrazník, 

Domov Márie má budovu na Drieňovej, sú tam 2-izbové byty, z týchto by sa mohli stať 

nájomné byty pre začínajúce rodiny. Nie je to jednoduché.   

 Mgr. M. Pál – VÚC sa tým zaoberá, nie je to jednoduché, je to zákonom obmedzené 

kapacitne. Dá sa využiť polovička budovy, druhá polovica by mohla  byť podporované 

bývanie. Je tam administratívny a politický proces. Malo sa to financovať zo ŠFRB. Ak 

by boli peniaze a urobilo by sa to tak, ako je to pripravené, uvoľnili by sa byty na 

Drieňovej, z ktorých by mohli vzniknúť nájomné byty na bývanie.  

 rodičia s deťmi autistami nemajú zariadenie, centrum, denný stacionár, potrebujú  

špeciálne vychovávateľky alebo opatrovateľky.  

 Mgr. N. Babiaková – prečo sa to neprerokovalo na Komisii sociálnej, zdravotnej 

a bytovej, mohlo sa tým mesto zaoberať? Zatiaľ takýto podnet neprišiel, koľko ich je.    

 budú sa asfaltovať nejaké chodníky alebo ulice? Kde to bude? 

 Mgr. N. Babiaková – musí sa schváliť nový rozpočet, tam to bude uvedené.  

 JUDr. D. Lukačko – faktickou pripomienkou na poslankyňu H. Koťovú, je 

predsedkyňou vyššie uvedenej komisie, mala s návrhom prísť, všetko nemôže sanovať 

mesto. Mesto môže byť nápomocné.   



 

Mgr. P. Ernek:  

 k zvýšeniu cien elektrickej energie pre podnikateľov, oproti minulému roku ide o cca 17 

násobné zvýšenie, ako sa má šetriť? Sú zazmluvnené odbery. Zvýšenie cien je nereálne, 

možno si k tomu nové MsZ sadne, budú sa rušiť obchody.  

 Mgr. N. Babiaková – ministerstvo hospodárstva a štát musia zastropovať ceny. Mesto má 

290 €/MWh. Úpravou štátneho rozpočtu je vyčleniť finančné prostriedky pre slabšie 

vrstvy obyvateľstva (seniori, školy, sociálne zariadenia, podnikatelia). Mala by nastať 

regulácia cien a distribučných poplatkov. Všetko zostáva na „pleciach“ mesta. Navyše 

mesto má výpadok podielových daní, minulý mesiac o 100 tis. € menej. ZMOS prijalo 

uznesenie, ktoré zaslalo na ústavný súd, štát nedostatočne financuje prenesený výkon 

štátnej správy.   

 Mgr. M. Kabina – prebehla diskusia a rokovania k elektrickej energii, poďakoval za to 

pani primátorke. Úlohou samospráv je, ako čerpať prostriedky, spraviť kroky, investícia je 

značná. Riešením je zelená energia, fotovoltaické polia. Zateplenie budov  
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Mgr. M. Kabina:  

 Poľnohospodárska ulica, parcela č. CKN 4647/2, je to miesto, kde boli záhradky, do 

súťaže sa nik neprihlásil, 2/3 záhradiek sú také, ktoré si chcú občania vysporiadať, 

odčleniť.  

 Ul. S. H. Vajanského 5, je tam pokazená lampa, nesvieti. 

 Ul. na Jazero, Banky – začiatok cesty, treba urobiť a opraviť odvodňovacie kanále. Žľaby 

sú malé a voda sa rinie dolu, rozrúša cestu.  

 Kalvária – zlepšiť smerovanie peších, aby zbytočne neblúdili ulicami.  

 poďakoval za 4 roky spoločnej práce, veľa krát jednali emotívne a subjektívne, 

ospravedlnil sa za to, problémy občanov poznajú dobre, bola pre neho česť tu 

spolupracovať.  

 

Ing. M. Michalský:  

 Chodník na Fándlyho ulici, treba urobiť kontrolu vykonaných prác, ak je lehota v rámci 

Zmluvy o dielo, treba uplatniť reklamácie na kvalitu. 

 Poďakoval za 4 roky spolupráce.  

 

Ľ. Barák:   

 Spýtal sa na realizáciu Ul. SNP? 

 Mgr. N. Babiaková – bude sa opakovať verejné obstarávanie. Peniaze sú, musí sa 

rokovať.     

 Plaváreň, v akom je to štádiu? 

 ZŠ J. Horáka, zákruta z Ul. Ľ. Štúra pri garáži, potom druhá, je to v dezolátnom stave,  zle 

vyspádované, urobilo sa tam parkovanie, sčasti je jednosmerka, na ceste sú výmole, 

doriešiť to, pri dažďoch sa voda valí dolu cestou popri dome bývalej žel. stanice až po 

objekt Ducati.  

 Drieňová MŠ Bratská, dorobiť chodník ku kuchyni.  

 Vypiľovanie stromov, teraz je to možné, to čo sa dohodlo sa môže urobiť.  

 Mgr. N. Babiaková – k plavárni, dnes hovorila s inšpektorom, bol dlhodobo PN,   voda je 

vyhriata, revízne správy sú.  

 

Ing. J. Čamaj: 



 K plavárni, je potrebné vyspraviť aj cestu za plavárňou, vypíliť náletové dreviny okolo 

chlórovne. 

 Náletové dreviny nová cesta ku štadiónu, bude sa pokračovať vo vypiľovaní?  

 Mgr. N. Babiaková – robí sa, zatiaľ to stálo 1800 €, bude sa ďalej pokračovať.  

 

Mgr. P. Ernek:  

 Sú 2 týždne do volieb, viacerí majú FCB stránky, aby sa neznižovali k urážkam, dať na to 

pozor. Bolo mu cťou tu zdieľať 4 roky. Aj po voľbách pôjde život ďalej, aby si vedeli 

pozrieť do očí. Poďakoval.  

 Mgr. N. Babiaková – každý má právo kandidovať, aj po voľbách sa budú stretávať.  

 

JUDr. D. Lukačko:  

 ktokoľvek bude na poste primátora a riadiť toto mesto, fandí každému, ideme do veľmi 

ťažkého obdobia, stav hospodárstva je zlý, ekonomika je rozvrátená. Treba si to 

uvedomiť, čo sľubovať voličom. 

  Poprosil, aby sa zodpovedali interpelácie z minulého rokovania. Poprial veľa úspechov.  
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 Ing. I. Nikolajová – odpovede na interpelácie budú do 30 dní, budúci týždeň budú 

zverejnené.   

 

Š. Mičura:  

 čo chcel ohľadne kampane, to povedal. Jeho program príde do schránok. V Spojári 

diskutoval, povedal, čo chcel.  

 

Občania:  

 

Ing. Juraj Čabák: 

- Príspevok sa týkal prevodu budovy nemocnice z majetku mesta do spoločnosti 

Nemocnice a polikliniky ZH, a. s. a jednotlivým krokom, ktoré sa udiali v roku 2007 

v záujme zachovania zdravotnej starostlivosti v Banskej Štiavnici. V náleze NKÚ sa 

uvádza, že išlo o porušenie a nebolo to korektné. Cena vtedy bola iná ako teraz, mesto 

má 34 % akcií. Majetok slúžil ľuďom, mnohí tomu nerozumeli, čo sa bude robiť. 

Budovu odtiaľto nikto neodnesie, vždy bude slúžiť zdravotníctvu. Priorita je 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Banskej Štiavnici. Hovorí sa, že nemocnica 

bola predaná v roku 2007, ale v skutočnosti to bolo v roku 2014, akcionárom sa stala 

spoločnosť Svet zdravia.  

Mgr. N. Babiaková – v princípe sa niektoré veci nechápu, bol použitý obchodný 

zákonník, je zistenie NKÚ, zakladacia zmluva, znalecký posudok, to všetko sú dôkazy.  

Mgr. M. Kabina – ľudia to s odstupom času vnímajú inak, prevod majetku, či to bolo 

správne. Bolo by to správne vtedy, keby nebol nález NKÚ. Išlo o netransparentný 

prevod majetku.       

Ing. J. Čabák – situácia sa vyvinula do osobných osočovaní.  

Mgr. N. Babiaková – v roku 2014 bola demonštrácia pred nemocnicou ohľadne 

zachovania gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, nepomohlo to.  

Š. Mičura – ťažko je s odstupom času hodnotiť.  

Mgr. N. Babiaková – spoločnosť AGEL SK do podnájmu nepôjde.  

RNDr. P. Bačík – možnosťou je predaj 34 % podielu, alebo nechať si časť, napr. 

parkoviská, pozemky.  

Mgr. N. Babiaková – priestory po gynekologicko-pôrodníckom oddelení sú 



zrekonštruované, FRO má záujem o priestory, možno AGEL SK má garanta. Je sľub 

na zastabilizovanie interných lôžok, ODCH cca 40 lôžok. Poďme týmto smerom. 

Každý je za to, aby bola dostupnosť zdravotnej starostlivosti a odborných lekárov. 

Reorganizácia zdravotníctva je zo strany štátu, je nedostatok lekárov.  

Ľ. Barák – toto je zachraňovanie výkonu zdravotnej starostlivosti. Možno tam bude 

domov dôchodcov, nemá kto slúžiť, nie sú lekári a sestry. To, čo hovorí Mgr. M. 

Kabina ho uráža, lebo on nezobral ani korunu. Aj dnes sa budú rozhodovať, či sa  

budova dá.  

Mgr. N. Babiaková – Kapitálový fond tam je, je to účtovná vec.  

Ľ. Barák – zachraňovala sa zdravotná starostlivosť.  

Mgr. N. Babiaková – budova nešla do spoločnosti, ktorá mala na starosti zdravotnú 

starostlivosť. Budova sa mala prenajať.  
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11. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za konštruktívny 

prístup, poďakovala vo svojom mene aj v mene obyvateľov. Nie všetko sa dá, je to 

obmedzované zákonom. Všetkým želá veľa zdravia, nech sa každému darí, voľby ukážu 

výsledok.  

Poslancom boli odovzdané prezenty, kniha História zdravotníctva v Banskej Štiavnici, pánom 

kravata a dáme šatka.   

O 11. 50 hod. bolo zasadnutie MsZ ukončené s tým,  že o 15.00 hod je vymedzený priestor 

pre občanov, preto sa v tomto čase znovu stretnú v zasadacej miestnosti radnice.  

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

 

                Ing. Ivana Nikolajová Mgr. Nadežda Babiaková 

                   prednostka MsÚ        primátorka mesta 

 

 

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

 

 

 

I. Overovateľ:                                               II. overovateľ:  

                  Mgr. Martin Macharik                                   Ing. Marian Zimmermann 

 

 

 

 



 

Zapísala:  

Eva Turányiová  



Na rokovaní MsZ bolo prítomných 12 poslancov, t. j. 92 % účasť.   
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1. Bačík Pavel I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomný 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 I I I I I I I I

9. Mičura Štefan I I I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I I neprítomný

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný 

13. Zimmermann Marian I I I I I I I I

10 0 0 1 11 0 0 0 11 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 1 11 0 0 0

Počet prítomných: 11 11 12
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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 I I I neprítomný I I I I

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 neprítomný ný I

12. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marian I I I 1 I I I I I

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

Počet prítomných:

127/2022 128/2022 129/2022 130/2022 131/2022 132/2022 133/2022 134/2022

12 12 12 11 12 12 11 12

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 19. 10. 2022



 

 

 

 

 
 

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 neprítomný

2. Barák Ľubomír I I I I I I

3. Čamaj Ján I I I I I I

4. Ernek Peter I I I I I I

5. Kabina Milan I I I I I I

6. Koťová Helena I I I I I I I

7. Lukačko Dušan I I I I I I

8. Macharik Martin I I I I I I

9. Mičura Štefan I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I

12. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marian I I I I I I

12 0 0 0 11 0 1 0 10 1 0 1 12 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0

Počet prítomných: 12 12 12 12 12 11

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 19. 10. 2022
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