
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  14. decembra 2022 

 

 

1. Otvorenie 

Uznesenie č. 12/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s 

dátumom 14. december 2022 

Hlasovanie:  

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

 

2. návrhovú komisiu v zložení:  

JUDr. Dušan Lukačko, predseda komisie, Mgr. Mikuláš Pál, člen, Mgr. Lukáš 

Pellegrini, člen  

Hlasovanie:  

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

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa   

     19. 10. 2022 a ustanovujúceho MsZ konaného dňa 23. 11. 2022.  

Hlasovanie:  

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

 

3. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto 

Banská Štiavnica   

Uznesenie č. 14/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov a v súlade s § 6 ods.24 zákona NR SR  č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov 

 
s a   u z n á š a 

 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica č. 3/2022 o určení výšky 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. 

Hlasovanie:  

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

 

 

 



4. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Uznesenie č. 15/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,  v zmysle §-u 83 zákona NR SR č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov 

                                              s a   u z n á š a   n a 

 

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica č. 4/2022  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady s nasledujúcimi schválenými zmenami: 

1. § 4, bod 1. VZN. Paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo 

prechodný pobyt, alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie  vo výške  0,12 €/osoba/deň (43,80 

€/osoba/rok)  

2. § 4, bod 2. VZN. Poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu pre 

podnikateľské subjekty – právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov vo výške 0,05 

€/liter pri zberných nádobách o objeme 110 litrov a 120 litrov pri frekvencii vývozu 1x 

za 2 týždne, vo výške 0,032 €/liter pri zberných nádobách o objeme 110, 120, 240 litrov 

pri frekvencii vývozu 2x týždenne, 1x týždenne, vo výške 0,032 l pri zberných nádobách 

240 litrov a pri frekvencii vývozu 1x za 2 týždne a vo výške 0,027 €/liter pri zbernej 

nádobe o objeme 1100 l. 

3. § 6 ods. 8 písm. a) v kategórii 2 v prvej vete za bodkou: „... alebo na základe dohody 

s povereným zamestnancom prevádzkovateľa – Technické služby, m. p. Banská 

Štiavnica, aj v iných frekvenciách vývozov.“ 

Hlasovanie: 

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

  

5. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach  

 

Uznesenie č. 16/2022 

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 76 zákona NR SR  

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

      a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

                                              s a   u z n á š a   n a 

 

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

o miestnych daniach s nasledujúcimi schválenými zmenami:  

Druhá časť 

 

1.       Daň z nehnuteľností: 

 

            a.   § 4  bod 1. VZN: 



             1.Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy v                                     

                katastrálnom  území Banská Štiavnica nasledovne:  

 

              e) 2,00 €/m2 za stavby hromadných garáží  

              f) 2,00 €/m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou  

              g) 2,10 €/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

                  stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb  

                  na vlastnú administratívu  

              i) 1,20 €/m2 za ostatné stavby  

 

                     b. § 4 bod 2. VZN: 

 

2. Ročná sadzba dane zo stavieb sa určuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy v 

Katastrálnom území Banky a v častiach mesta Banská Štiavnica, kde nie je dostatočne 

dobudovaná infraštruktúra a kde nie sú poskytované služby pre občanov v plnom 

rozsahu nasledovne:  

a) 0,35 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú  stavbu  

             Uvedená sadzba sa týka ulíc:  

             Bočná, Boženy Slančíkovej Timravy, Drieňová, Jaroslava Augustu, Kamenná,   

             Katova, Klinger, Koncová, Kremenisko, Krížna, Kutnohorská, Lintich, Osadná, 

             Pavla Kyrmezera, Pod Červenou studňou, Pod Paradajzom, Pod Trojickým vrchom,  

             Pustá, Sama Chalupku, Samuela Mikovíniho, Spojná, Stratená, Úvozná, Úzka,  

             Zvonová  

             e) 2,00 €/m2 za stavby hromadných garáží  

             f)  2,00 €/m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou  

             g) 2,10 €/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace  

                  stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb  

                  na vlastnú administratívu  

              h) 2,10 €/m2 za stavbu na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

                  administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

              i) 1,20 €/m2 za ostatné stavby  

 

2.   Daň z bytov: 

 

        § 5 bod 1. VZN: 

 

a) Za byty  0,60 €/m2   

b) Za nebytové priestory, ktoré sa nevyužívajú na podnikanie 2,10 €/m2  

c) Za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie     2,10 €/m2 

   

                                           Siedma časť 

 

         3.      Daň za užívanie verejného priestranstva:  

 

            § 17 bod 2 VZN: sadzba dane za umiestnenie terasy je: 

 

a) 0,40 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý 

deň v období od 01.05.-31.10. príslušného kalendárneho roka.  



0,10 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý 

deň v období od 01.11.-30.04. príslušného kalendárneho roka.  

b) 0,05 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý 

deň v období umiestnenia terasy na území mesta mimo doby poskytovania 

reštauračných a obchodných služieb, pričom terasa musí byť viditeľne označená, že 

je mimo prevádzky.    

 

Hlasovanie: 

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

 

6. Návrh na rozpočtové opatrenia č. 6/2022 

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

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  
eur 

Ekon. 

klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

212 002  Prenájom lesov 65 000    + 18 000      83 000 

 

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 
 Program Funkčná 

klasifiká

cia 

Ekon. 

Klasifik

ácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Zdroj 

 

rozpočet po 

zmene 

7.1 04.7.1 717 Chodník Ul. 

Križovatka – 120 b. 

j. 

 0  +  20 000 Prevod 

z rezervného 

fondu  mesta 

20 000 

7.1 04.5.1 641 Transfer TS - údržba 

mechanizmov 

 35 000 + 18 000 Zvýšený príjem 

nájom MsL 

53 000 

 

9.3 08.1.0 644 Dotácia na plaváreň 

– Bytová správa sro 

 80 000  + 20 000 Prevod 

z rezervného 

fondu 

100 000 

 

3. Povolené prekročenie  finančných operácií 

Príjem 

Ekon. 

Klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

456  Prevod z rezervného fondu 375 301 + 40 000 415 301 

4. použitie rezervného fondu mesta na rekonštrukciu chodníka ul. Križovatka – 120 b. j. 

vo výške 20 000 € 

5. použitie rezervného fondu mesta na úhradu zvýšených výdavkov za energie 

v Mestských kúpeľoch - plavárni vo výške 20 000 € 

6. povolené prekročenie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške 18 000 € 

kapitola 7.1 položka 641 – Transfer TS – údržba mechanizmov, pričom tieto výdavky 

budú vynaložené na opravu vozidla na zimnú údržbu a budú hradené zo zvýšeného 

príjmu z nájmu Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r. o.  

            Hlasovanie:  

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



7. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2023, výhľadovo na roky 2024, 2025  

 

Uznesenie č. 18/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

I. rozpočet mesta Banská Štiavnica pre rok 2023 nasledovne: 

 

a) Bežný rozpočet 

- príjmy              9 740 581 €     

            - výdavky              6 202 516 €         
 

b) Kapitálový rozpočet 

- príjmy              1 767 285 €      

- výdavky              1 815 271 €      

c) Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka  138 550 €      

 Základná škola J. Kollára    48 629 €      

 Základná umelecká škola    48 800 €      

 Centrum voľného času    11 200 €      

 MŠ Bratská      59 900 €      

 MŠ 1. mája      65 800 €   

 MŠ Mierová        9 850 €    

Spolu:     382 729 € 

d) Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka           1 192 519 €  

 Základná škola J. Kollára   810 048 €  

 Základná umelecká škola   602 735 €  

 Centrum voľného času     95 468 €  

 MŠ Bratská     388 942 €  

 MŠ 1. mája     661 747 € 

 MŠ Mierová       95 569 €  

Spolu:              3 847 028 € 

e) Rozpočet spolu 

- príjmy                      11 890 595 €  

- výdavky            11 864 815 € 

 

f) Finančné operácie 

- príjmy                  191 654 € 

- výdavky       204 896 €  

 

  II. vyrovnanie schodku kapitálového a bežného rozpočtu  prevodom    

       z rezervného fondu mesta a prevodom zostatku  dotácií z roku 2022.  

 

  III. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške    49 000  € na úhradu  

         výdavkov na:   

 

a) výdavky na projekt SMART CITY                     49 000 € 

   

     



B. Z o b r a ť   n a   v e d o m i e  

 

a) výhľadový  viacročný rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  

    mesta na roky  2024 a 2025 

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného  

    rozpočtu mesta na roky 2024 - 2025.   

    Hlasovanie:  

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

 

8. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na rok 2023, výhľadovo na roky 2024, 

2025 

Uznesenie č. 19/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

A/   S c h v a ľ u j e 

       rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica na rok 2023    

       nasledovne: 

Bežný rozpočet   2023 

  -  príjmy   1.332 770,-  € 

  -  výdavky   1.332 770,-  € 

    

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

     výhľadový rozpočet 2024, 2025 

 

Bežný rozpočet  2024 

  -  príjmy   1.314 770,-  € 

                       -  výdavky   1.314 770,-  € 

Bežný rozpočet  2025 

                       - príjmy   1.314 770,-  € 

                       - výdavky   1.314 770,-  € 

    Hlasovanie:  

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

 

9. Návrh plánu práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2023 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

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

   plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2023. 

    Hlasovanie:  

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

 

10. Návrh plánu práce HK mesta na I. polrok 2023 

 

Uznesenie č. 21/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2023. 

    Hlasovanie:  

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



11. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica  

 

Uznesenie č. 22/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e 

     predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na   

     roky 2018 – 2022 do schválenia nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky   

     2023 – 2027. 

    Hlasovanie:  

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

 

12. Návrh na voľbu členov komisií MsZ    

 

Uznesenie č. 23/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. V o l í  členov komisií: 

a) Komisie regionálneho rozvoja a dopravy:  

    Jozefa Bartku, Mgr. Mikuláša Pála, Ľubomíra Baráka, Ing. Mateja Michalského 

 

b) Komisie ekonomickej a správy majetku:  

     Ing. Mgr. Jána Krátkeho, Mgr. Viktóriu Mayer, Ing. Matúša Turányiho 

 

c) Komisie výstavby a životného prostredia:  

    Mgr. Martina Macharika, Ing. Miloša Janovského, Mgr. Janettu Hudecovú, Mgr. Michala   

    Hrčku, Ing. arch. Ľubicu Paučulovú  

     

d) Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou:  

     RNDr. Pavla Bačíka, Mgr. Vieru Bačíkovú, Mgr. Renátu Holičkovú,  Mgr. Slávku   

     Knoppovú 

 

e) Komisie športu a kultúry:  

    PaedDr. Róberta Petra, Moniku Maruniakovú, Mgr. Máriu Petrovú, Mgr. Zuzanu Denkovú,   

    Mgr. Ján Kružlic 

       

f) Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva: Ing. Petra Zorvana, Ing. Miroslavu Bernáthovú,    

    MUDr. Mariána Strešku, Mgr. Emíliu Jányovú Lopušníkovú  

 

g) Komisia pre pamätihodnosti mesta:  

PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková, PhD. Mgr. Adriana Matejková, PhD.,  

Mgr.  Andrea Gregová, Miroslav Peťko, Mgr. Peter Chytil – člen, zapisovateľ  

   

h) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov          

    v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov:       

 Ľubomíra Baráka (Slovenská národná strana) 

 JUDr. Dušana Lukačku (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita,   



OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 

(KÚ), ZMENA ZDOLA, Demokratická strana, ODS- Občianski demokrati 

Slovenska, Občianska  konzervatívna strana, ŠANCA, Demokrati Slovenska)  

 RNDr. Pavla Bačíka (NEKA) 

    Hlasovanie:  

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

 

13. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

a) Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 107/2022  

 

Uznesenie č. 24/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í  

s účinnosťou od 14.12.2022 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 

107/2022 zo dňa 24. augusta 2022, ktorým Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie 

plnenie uznesenia MsZ č. 39/2022 zo dňa 27. 04. 2022, ktorým bolo schválené vyhlásenie 

opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov Lokalita Pod Trojickým 

vrchom a schválilo prevod pozemkov z majetku Mesta Banská Štiavnica na základe 

vyhodnotenia opakovanej Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 05. 05. 2022. 

    Hlasovanie:  

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

 

b) Prevod pozemkov Ul. J. Palárika pre DELTA COMPANY s. r. o.  

 

Uznesenie č. 25/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 130/2022 zo dňa 19. 10. 2022, ktorým bol schválený zámer 

na prevod pozemkov parc. č. E KN 1594/1 o celkovej výmere 44 m2 záhrada a E KN 1594//3 

o celkovej výmere 147 m2 záhrada 

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. 19/2022  zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 21. 11. 2022 nepretržite. 

A. S c h v a ľ u j e     

1.  prevod  prebytočného majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemok parc. č. E KN 1594/1 o celkovej výmere 44 m2 záhrada. 

 pozemok parc. č. E KN 1594//3 o celkovej výmere 147 m2 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 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, v prospech DELTA COMPANY s. r. o., 

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

výške 19 100,00 € (100 €/m2) 



Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 75/2022 zo dňa 

18. 11. 2022, vyhotoveného Ing. Igorom Mičkom, znalcom z odboru stavebníctva vo výške 

6 000,00 € (31,62 €/m2) 

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 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.  

Hlasovanie: 

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

 

c) Prevod časti pozemku parc. č. E KN 2427 v k. ú. Banská Štiavnica (SSC) 

 

Uznesenie č. 26/2022 

 

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

1. prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemok parc. č. C KN 6268/5 o výmere 11 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorý 

vznikol  na základe geometrického plánu č. 31021/2022 zo dňa 18.07.2022, úradne 

overeného Okresným úradom v Banskej Štiavnici, odborom katastrálnym pod č. G1-

252/2022 dňa 10.08.2022, odčlenením dielu 1 o výmere 11 m2 TTP, z pôvodnej parcely 

č. 2427 o výmere 1669 m2 TTP. 

 pozemok parc. č. C KN 6169/6 o výmere 337 m2 ostatná plocha, ktorý vznikol  na 

základe geometrického plánu č. 31021/2022 zo dňa 18.07.2022, úradne overeného 

Okresným úradom v Banskej Štiavnici, odborom katastrálnym pod č. G1-252/2022 dňa 

10.08.2022, odčlenením dielu 2 o výmere 337 m2 TTP, z pôvodnej parcely č. 2427 

o výmere 1669 m2 TTP. 

 pozemok parc. č. C KN 6266/5 o výmere 57 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorý 

vznikol  na základe geometrického plánu č. 31021/2022 zo dňa 18.07.2022, úradne 

overeného Okresným úradom v Banskej Štiavnici, odborom katastrálnym pod č. G1-

252/2022 dňa 10.08.2022, odčlenením dielu 3 o výmere 57 m2 TTP, z pôvodnej parcely 

č. 2427 o výmere 1669 m2 TTP. 

 pozemok parc. č. C KN 6266/6 o výmere 55 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorý 

vznikol  na základe geometrického plánu č. 31021/2022 zo dňa 18.07.2022, úradne 

overeného Okresným úradom v Banskej Štiavnici, odborom katastrálnym pod č. G1-

252/2022 dňa 10.08.2022, odčlenením dielu 4 o výmere 55 m2 TTP, z pôvodnej parcely 

č. 2427 o výmere 1669 m2 TTP. 

 

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. 

 



2. spôsob predaja 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, ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, v prospech 

Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 

za kúpnu cenu, ktorá bola stanovená ako všeobecná hodnota Znaleckým posudkom č. 

80/2022 zo dňa 4.10.2022 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Branislavom Hegerom 

v súlade s vyhl. MS SR č. 492/2004 Z. z. vo výške 5253,20 € ( 11,42 €/ m2) 

 

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení :  
Dôvodom prevodu je príprava a realizácia verejnoprospešnej stavby - sanácia zosuvu cesty 

1/51 Banská Belá. Jedná sa o líniovú verejnoprospešnú stavbu, kde zákon umožňuje 

vyvlastnenie vlastníckeho práva takýchto pozemkov. Pozemky ležia z časti pod cestou a 

z časti sú priľahlými k ceste 1/51 a budú zabraté pri sanácii zosuvu.  

Pre Mesto Banská Štiavnica je tento pozemok prebytočným majetkom. 

Hlasovanie: 

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

 

d) Prevod pozemku pod Paradajzom  

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 90/2022 zo dňa 22.6.2022, ktorým bol schválený zámer na 

prevod časti pozemku parc. č. E KN 6409/17, o celkovej výmere 2336 m2, ostatná plocha. 

 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. 16/2022  zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 27.7.2022 nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e     

1. prevod  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

 novovytvoreného pozemku parc. č. C KN 5821/3 o výmere 406 m2, ostatná plocha, 

ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 47110899-49/2022 zo dňa 25.08.2022, 

úradne overeným dňa 06.09.2022 pod č. G1-289/2022, odčlenením dielu 1 o výmere 

406 m2 ostatná plocha z pôvodnej parc. č. E KN 6409/17 o celkovej výmere 2336 m2 

ostatná plocha. 

Pozemok je vedený  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.  

Pozemok sa nachádza 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 vlastníkov priľahlých nehnuteľností, 

vedených na LV č. 505 - Jozef Potančok s manželkou Helenou Potančokovou, Pod 

Paradajzom 594/2, 969 01 Banská Štiavnica,   za kúpnu cenu  stanovenú dohodou vo výške 

2 820,- € (6,94 €/m2) .  

Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 35/2022 zo dňa 

25.5.2022, vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom, vo výške 



6,94 €/m2. s podmienku že v kúpnej zmluve bude zapracovaná dohoda o zriadení vecného 

práva na pozemok parc. č. C KN 5821/3 spočívajúceho v predkupnom práve Mesta Banská 

Štiavnica po dobu 5 rokov za rovnakú cenu, ako je schválený odpredaj týmto uznesením, t. 

j. za 2 820,- €.  Predkupné právo bude zapísané v katastri nehnuteľností. 

 

 

3. Dôvod navrhovaného zámeru prevodu pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je scelenie pozemkov vo vlastníctve kupujúceho za účelom vyčistenia, údržby 

pozemku a zabráneniu vytvárania nelegálnych skládok odpadov v tejto časti pozemku. 

Jedná sa o pozemok, ktorý je t. č. nevyužívaný a pre Mesto Banská Štiavnica je prebytočným 

majetkom. 

V časti pozemku je vedený zaústený odvod povrchovej vody smerom od tajchu Ottergrund.  

 

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

nehnuteľnosti a to náklady za vypracovanie geometrického plánu vo výške 220,- €, 

znaleckého posudku vo výške 70,- € a náklady za podanie návrhu na vklad vlastníckeho 

práva do KN vo výške 66,- €.   

 

Žiadateľ  je  osobou, podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

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

 

e) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech SSD, a. s., Žilina – Ulica Údolná  

 

Uznesenie č. 28/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  S ch v a ľ u j e 

 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 

oprávneného z vecného bremena,  Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, IČO: 36 422 151, v súvislosti s realizáciou stavby „14279 – Banská Štiavnica  

– Údolná – Rozšírenie NNK, NNK“ v rozsahu vymedzenom porealizačným geometrickým 

plánom.  

Vecné bremeno sa bude dotýkať pozemkov vedených pre k. ú. Banská Štiavnica na  
 LV č. 5112 ako parc. č. E KN 2294/1 o celkovej výmere 371 m2 TTP, v rozsahu 

obmedzenia cca 66 m2; E KN 2292/1 o celkovej výmere 40 m2 TTP, v rozsahu 

obmedzenia cca 20 m2 

Vlastníctvo nehnuteľnosti, ktoré bude zaťažené vecným bremenom, je vedené 

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

5112, pod B.1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica, pre Mesto Banská Štiavnica, ako  povinného z vecného bremena v podiele 

5/6. 
 LV č. 3076 ako parc. č. E KN 6593/2 o celkovej výmere 493 m2 ostatná plocha, 

v rozsahu obmedzenia cca 224 m2. Celková predpokladaná výmera obmedzenia je 310 

m2 . 



Vlastníctvo nehnuteľnosti, ktoré bude zaťažené vecným bremenom, je vedené 

Okresným úradom, katastrálnym odborom Banská Štiavnica na liste vlastníctva  3076, 

pod B.1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, 

pre Mesto Banská Štiavnica, ako  povinného z vecného bremena v podiele 1/1. 

 

Právo vecného bremena zodpovedá povinnosti povinného z vecného bremena: 

a.) strpieť na zaťažených pozemkoch vo vlastníctve povinného uloženie a prevádzkovanie  

elektroenergetického zariadenia vrátane jeho ochranného pásma v rozsahu vyznačenom 

geometrickým plánom.  

b.) umožniť v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase vstup na zaťažené pozemky 

technikou a pešo v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom zabezpečenia 

prevádzkovania, vykonávania údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií 

elektroenergetického zariadenia umiestneného na pozemku v zmysle zákona č. 251/2012 

Z. z. o energetike v platnom znení. 

Oprávnený z vecného bremena je povinný v prípade spôsobenia škody na pozemku, 

tento uviesť do pôvodného stavu. 

Právo vecného bremena  bude zriadené na dobu neurčitú odplatne v súlade s § 11 odst. 

9 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike, vo výške stanovenej znaleckým posudkom.  

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 

 

f) Zámena pozemkov C KN 4955/4 diel 2, C KN 4955/5 diel 4, C KN 4955/6, C 

KN 4955/1 diel 7  

Uznesenie č. 29/2022 

 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 139/2022 zo dňa 19.10.2022, ktorým bol schválený zámer na 

zámenu majetku medzi Mestom Banská Štiavnica  a žiadateľmi. 

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. 

21/2022  zverejnený obvyklým spôsobom v lehote od 25.11.2022 nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e     

1. - 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 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/7 o výmere 7 m2.  

 



     - dielu 6 o  výmere 4 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha,  pričlenený k parc. č. C KN 4955/5 o výmere  35 m2.  

        

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 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha,  pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m2.  

 

- dielu 4 o výmere 3 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m2. 

 

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.  

 

Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica bola stanovená 

Znaleckým posudkom č. 77/2022 zo dňa 20.11.2022 vyhotoveným znalcom z odboru 

stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom takto: 

 

Pozemok parc. č. C KN 4955/1 diel 6............4 m2.............21,51 €/m2.........................86,04€  

Pozemok parc. č. C KN 4955/1 diel 7  ...........7 m2..............21,51 €/m2........................150,57 

€ 

     Hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica vo výške 21,51 €/m2, 

celková hodnota pozemku je vo výške 236,61 €. 

 

Pozemok parc. č. C KN 4955/4 diel 2...........8 m2...........21,51 €/m2........................172,08 €  

Pozemok parc. č. C KN 4955/5 diel 4  ...........3 m2...........21,51 €/m2........................64,53 € 

    Hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov vo výške 21,51 €/m2, celková hodnota 

pozemku je 236,61 €.  

 

Rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov je vo výške 0 €, preto sa vysporiadanie 

neuskutočňuje. 
 

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. ods. 4 pism. e) 

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

Štiavnica formou zámeny nasledovne: 

 

 



do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie: 

- diel 2 o výmere 8 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m2.  

 

diel 4 o výmere 3 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m2. 

 

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 m2, 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 

m2, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/7 o výmere 7 m2.  

 

 diel 6 o  výmere 4 m2, 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 

m2, zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/5 o výmere  35 m2. 

 

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 : 
 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  

pozemkov.  

 

Usporiadanie: Usporiadanie pozemkov sa uskutoční nasledovne: 

do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie:  

- diel 2 o výmere 8 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m2. 

 

- diel 4 o výmere 3 m2, 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 m2, 

zastavaná plocha, pričlenený k parc. č. C KN 4955/1  o výmere 2308 m2. 

 



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 m2, 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 

m2, zastavaná plocha., pričlenený k parc. č. C KN 4955/7 o výmere 7 m2.  

 

 diel 6 o  výmere 4 m2, 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 

m2, zastavaná plocha,  pričlenený k parc. č. C KN 4955/5 o výmere 35 m2. 

 

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 so spojené 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 

 

g) Prevod pozemku Ul. J. I. Bajzu   

 

Uznesenie č. 30/2022 

 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 86/2022 zo dňa 29.06.2022, ktorým bol schválený zámer na prevod 

časti pozemku. 

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. 15/2022 zverejnený obvyklým 

spôsobom v lehote od 25.11.2022 nepretržite. 

 



B. S c h v a ľ u j e     

1. prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

pozemok parc. č. C KN 91/2 o výmere 186 m2, záhrada, odčlenený GOP č. 47110899-51/2022 

zo dňa 17.08.2022 úradne overeným Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálny odbor 

dňa 12.09.2022 pod č. G1-284/2022 z pôvodnej parc. č. E KN 6496/2 o celkovej výmere 1215 

m2, ostatná plocha. 

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 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 v prospech Jozefa Bosáka, Križovatka 913/7, 969 01 

Banská Štiavnica,  za kúpnu cenu dohodou vo výške 2790 € (15 €/m2) 
Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica bola stanovená 

Znaleckým posudkom č. 74/2022 zo dňa 17.11.2022 vyhotoveným znalcom z odboru 

stavebníctvo Ing. Igorom Mičkom vo výške: 2400,00 € (12,91 €/m2). 

 

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 parc. č. C KN 91/2 o výmere 186 m2, záhrada, odčlenený 

GOP č. 47110899-51/2022 zo dňa 17.08.2022 úradne overeným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálny odbor dňa 12.09.2022 pod č. G1-284/2022 z pôvodnej parc. č. E KN 

6496/2 o celkovej výmere 1215 m2, ostatná plocha, ktorý je priľahlý k pozemku v jeho 

vlastníctve. Kupujúci požiadal o prevod pozemku z dôvodu, že pozemok udržiava a susedí s 

pozemkom v jeho vlastníctve. 

Pre Mesto Banská Štiavnica je tento pozemok 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 12 za 11, proti 1, zdržal sa 0 

 

14. Informatívna správa o činnosti ŠN 

 

Uznesenie č. 31/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

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

    informatívnu správu o činnosti Štiavnických novín v roku 2021. 

B. O d v o l á v a  

    Ivana Beňu, Janku Bernáthovú, Filipa Goliana, Mgr. Ingrid Kosmeľovú a Miroslavu   

    Luptákovú z členstva v RR Štiavnických novín.  



C. V o l í  

     Mgr. Lukáša Pellegriniho, poslanca MsZ do Redakčnej rady Štiavnických novín.  

 

Hlasovanie: 

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

 

15. Interpelácie a dopyty poslancov  

16. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na rokovaní bolo prítomných 12 poslancov, MsZ, t. j. 100 %.  
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1. Bačík Pavel, RNDr. I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I I I I I

3. Ernek Peter, Mgr.  I I I I I I I I

4. Göndöčová Viera, Mgr. I I I I I I I I

5. Koťová Helena I I I I I I I I

6. Krátky Martin, Ing. Mgr. I I I I I I I I

7. Lukačko Dušan, JUDr.  I I I I I I I I

8. Macharik Martin, Mgr. I I I neprítomný I I I I

9. Majerská Miroslava I I I I I I I I

10. Mičura Štefan I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš, Mgr. I I I I I I I I

12. Pellegrini Lukáš, Mgr. I I I I I I I I

12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 10 0 2 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0

Počet prítomných: 12

17/2022 18/2022

12 12 12 1212 12 11

19/2022

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 14. 12. 2022
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1. Bačík Pavel, RNDr. I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I I I I I

3. Ernek Peter, Mgr.  I I I I I I I I

4. Göndöčová Viera, Mgr. I I I I I I I I

5. Koťová Helena I I I I I I I I

6. Krátky Martin, Ing. Mgr. I I I I I I I I

7. Lukačko Dušan, JUDr.  I I I I I I I I

8. Macharik Martin, Mgr. I I I I I I I I

9. Majerská Miroslava I I I I I I I I

10. Mičura Štefan I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš, Mgr. I I I I I I I I

12. Pellegrini Lukáš, Mgr. I I I I I I I I

12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 10 0 2 0 12 0 0 0 10 0 2 0

Počet prítomných: 12

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 14. 12. 2022

26/2022 27/2022

12 12 12 12 12 12 12
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1. Bačík Pavel, RNDr. I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I

3. Ernek Peter, Mgr.  I I I I

4. Göndöčová Viera, Mgr. I I I I

5. Koťová Helena I I I I

6. Krátky Martin, Ing. Mgr. I I I I

7. Lukačko Dušan, JUDr.  I I I I

8. Macharik Martin, Mgr. I I I I

9. Majerská Miroslava I I I I

10. Mičura Štefan I I I I

11. Pál Mikuláš, Mgr. I I I I

12. Pellegrini Lukáš, Mgr. I I I I

I I I I

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

Počet prítomných: 12 12 12 12

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 14. 12. 2022

28/2022 29/2022 30/2022 31/2022


