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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  14. decembra 2022 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

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   

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

stavebné odpady 

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

6. Návrh na rozpočtové opatrenia č. 6/2022 

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

8. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na rok 2023, výhľadovo na roky 2024, 2025 

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

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

11. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica  

12. Návrh na voľbu členov komisií MsZ       

13. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

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

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

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

d) Prevod pozemku pod Paradajzom  

e) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 

SSD, a. s., Žilina – Ulica Údolná  

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   

g) Prevod pozemku Ul. J. I. Bajzu   

14. Informatívna správa o činnosti ŠN 

15. Interpelácie a dopyty poslancov  

16. Záver 

 

Prítomní:  

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  

poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Mgr. Peter Ernek, Mgr. Viera Göndöčová,    

                        Helena Koťová, Mgr. Ing. Ján Krátky, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Martin   

                        Macharik, Miroslava Majerská, Štefan Mičura, Mgr. Mikuláš  Pál, Mgr. Lukáš   

                        Pellegrini  

                         

Na rokovaní bola 100 % účasť 

 

Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ         

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

Ing. Slavomír Kicko, MsL B. Štiavnica, s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PhDr. Peter Šemoda, náčelník MsPo 
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Oddelenia MsÚ:                    Mgr. Jozef Siska, odd. organizačné, VS a SV 

                                               PhDr. Katarína Harvanová, odd. organizačné, VS a SV  

                                               Mgr. Miroslava Sláviková, odd. ekonomické 

JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. PaSM  

Ing. Ján Hlinka, odd. PaSM 

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

Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. RRaMV 

Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. KŠaMK 

PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  

Mgr. Michal Kríž, redaktor ŠN 

 

Zapisovateľka:                       Eva Turányiová       

 

Ďalší prítomní:  

Ing. Rudolf Rücker, Štiavnické Bane   

 

 

1. Otvorenie  

 

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

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

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

uznášaniaschopné.  

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

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: JUDr. Dušan Lukačko, predseda, Mgr. Mikuláš Pál, člen, Mgr. 

Lukáš Pellegrini, člen  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ľubomír Barák a Miroslava Majerská.    

Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.     

Návrhy na zmenu, resp. doplnenie programu neboli podané.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

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 
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2. Kontrola plnenia uznesení 

 

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

Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ. Plnenie uznesení je uvedené v správe, v prípade otázok 

na tieto zodpovie.    

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – k bodu č. 6, Zmeny a doplnky č. 10 ÚPD, Trojický vrch sa spýtal, 

v akom štádiu spracovania to je? Ak už bude investor pracovať, materiál mesta by nemal 

meškať, malo by to byť spracované a dať to na rokovanie do Komisie výstavby a ŽP.  

Ing. I. Nikolajová –zadávacie podmienky sa spracúvajú, môžu ich dostať do komisie, keď 

budú spracované.    

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo  

  

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   

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkami návrhu sú PaedDr. V. Ebert, školský úrad 

a Bc. D. Kubiňáková, odd. ekonomické.  

Mgr. N. Babiaková – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre určenie výšky 

príspevku na stravovanie vydalo nové Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 1. 2023. Premietlo sa to do cien našich škôl. 

Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli mesta, bol 

predmetom pracovného rokovania samosprávy a bol prekonzultovaný s dotknutými školami. 

Pripomienky neboli podané.  

Diskusia:  

JUDr. D. Lukačko – materiál je nepríjemný, prenesie sa to na rodičov. Ako sa vláda postará? 

Žiadne príspevky neprichádzajú, zatiaľ podporujú len prevádzky. Ceny sa musia zreálniť, 

zatiaľ bez pomoci vlády, ktorá sľubuje príspevky na plyn a elektrinu.  

Mgr. N. Babiaková – poplatky boli nízke, ale nebolo by sa k zvýšeniu cien pristúpilo, keby 

vláda nezasiahla do rozpočtu miest a obcí. Mestu by mali prísť financie na elektrinu, včera 

bola na rokovaní ZMOS, ale nebude to stačiť na úhradu.  

Mgr. P. Ernek – nadviazal na poslanca JUDr. D. Lukačku, zvažovalo sa, či to dať do 5. 

pásma, na suroviny. Dal do pozornosti čl. 6, bod 6 o úhrade stravného. Dôležité je aj to, akým 

spôsobom sa odhlasovať zo stravy.  

Š. Mičura – faktickou pripomienkou na poslanca Mgr. P. Erneka, spôsob odhlasovania zo 

stravy si môžu určiť interne na školách.  
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Ľ. Barák – materiál je citlivý, je nárast ceny, na pracovných rokovaniach diskutovali, ako pri 

jedálňach a zariadeniach ceny nedvíhať. Do budúcna treba hľadať riešenia, napr. že sa nebude 

variť v 3 školách. Môžu to znovu otvoriť a rokovať k tomu.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien a doplnkov prijalo       

 

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 

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou návrhu je Mgr. M. Sláviková, odd. 

ekonomické.  

Mgr. N. Babiaková - celkové náklady na odpadové hospodárstvo mesta Banská Štiavnica, 

ktoré zahŕňajú nielen zber a zneškodnenie ZKO, objemného a iných komunálnych odpadov, 

ale aj prevádzku zberného dvora, kompostárne, monitoring skládky, opravy kontajnerov a 

pod., narastú z 548 500 € v r. 2022 na 704 100 € v r. 2023.  

V zmysle zákona 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

náklady na odpadové hospodárstvo musí mesto financovať z miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nesmie ich financovať z vlastného rozpočtu, 

preto je nutné zvýšiť sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Mesto Banská Štiavnica pristupuje k zvýšeniu poplatku za zvoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu tak pre fyzické osoby nepodnikateľov, ako i pre podnikateľské 

subjekty. Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli mesta a 

bol predmetom pracovného rokovania samosprávy.  Súčasťou materiálu je vyhodnotenie 

pripomienok, ktoré boli k návrhu VZN podané.  

Diskusia:  

Ľ. Barák – k návrhu VZN boli 2 pracovné stretnutia, poplatok za komunálny odpad 43,80 

€/osoba/rok je vysoký. Budeme sa musieť kontrolovať, aby sa to neprenieslo na podnikateľov, 

takmer 2 násobne. Treba sa kontrolovať, rátať, byty na sídliskách sú v osobnom vlastníctve, 

cestovný ruch – jazerá, tvorí sa odpad, ako to vyriešiť? 

Š. Mičura – treba vysvetliť, ako je kategória č. 1? Jedna budova, alebo ako? Podnikateľské 

subjekty 2x za mesiac a musia prejsť na 1x týždenne. Kto to bude posudzovať a na základe 

čoho? 
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Mgr. N. Babiaková – bolo to doplnené na pracovnom rokovaní, rozdelilo sa to, napr. 

kancelária, môže si zvoliť zvoz. Frekvenciu treba dať do optimálneho zvozu. TS, m. p. robí 

zvoz, dala sa tabuľka.  

Š. Mičura – kto to bude posudzovať? Nie je tu zástupca TS, m. p., ktorý by na otázky 

odpovedal. 

Mgr. N. Babiaková – harmonogram určujú Technické služby, m. p..  

Š. Mičura – presun do kategórie 2, jeho firmu presunuli a bude platiť 720 €. Nie je to doladené. 

Je tam veľa chýb. Treba brať ohľad na ľudí, ktorí platia. Keď budú platiť, aby sa nestalo, že pri 

kontajneri zostali papiere.  

Mgr. M. Pál – dohodli sa na pracovných stretnutiach, treba ukázať, že sa efektivita bude 

zvyšovať, a že Technické služby, m. p. sú profesionáli v zbere odpadu. 

RNDr. P. Bačík – súhlasí s väčšinou predrečníkov, v konečnom dôsledku to zaplatí občan.  

Mgr. M. Macharik – návrh bol na pracovnom rokovaní, hodiny o tom diskutovali, mal 

problém pochopiť frekvenciu zvozov, je to zložité. Separuje sa, triedi. Navrhol poslancom, aby 

išli pozrieť, ako to funguje v praxi a urobili poslanecký prieskum.  

Mgr. N. Babiaková – išli hore vstupy, aj iné mestá zvyšujú dane a poplatky. V materiáloch je 

porovnanie sadzby poplatku za komunálny odpad v iných mestách. Treba hľadať riešenia.  

Keďže už neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu.  

JUDr. D. Lukačko:       

 Doplniť § 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.“ 

Za tento návrh hlasovalo všetkých 11 prítomných poslancov. Mgr. M. Macharik nebol 

prítomný, zúčastnil sa odovzdávania ocenení darcom krvi v sobášnej sieni radnice.  

Mgr. P. Ernek – spýtal sa, či je možné do návrhu zapracovať úľavy? Chcel podať 

pozmeňujúci návrh: 

„Správca dane poskytuje zníženie paušálneho poplatku o 25 % pre fyzické osoby staršie ako 

70 rokov, alebo držiteľov ZŤP ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov.“    

Š. Mičura – mal to prerokovať skôr, diskusia už skončila.  

Mgr. M. Pál – žiadal, aby sa dodržiaval rokovací poriadok.  

Ing. M. Láslo – pripomienka nebola zverejnená, žiadal, aby sa dodržiaval rokovací poriadok 

a o návrhu poslanca Mgr. P. Erneka sa už nehlasovalo.  

Nasledovalo teda hlasovanie o celom návrhu VZN, vrátane schválenej zmeny a mestské 

zastupiteľstvo prijalo    

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: 
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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  

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou návrhu je Mgr. M. Sláviková, odd. 

ekonomické.  

Mgr. N. Babiaková - z dôvodu výrazného zvýšenia cien energií a ostatných prevádzkových 

výdavkov mesto potrebuje zvýšiť aj príjmovú časť rozpočtu mesta.  

Diskusia:  

RNDr. P. Bačík – navrhne 2 zmeny: 

- daň za byt sa navrhuje zvýšiť z 0,20 €/m2 na 0,70 €/m2, jeho návrh je 0,50 €/m2 

- stavby na podnikanie sa doteraz nezvyšovali, navrhuje zvýšiť sadzbu na 2,50 €/m2 

z dôvodu, že vláda celú jeseň toto rieši a cena za MWh je 60 €, 

v bytových domoch je to 160 €/MWh, je to nekoncepčné, neriešia sa ľudia v bytových 

domoch a sú napojení na centrálny zdroj tepla, sú v tom aj výťahy a spoločná elektrina, cena 

za takto odobratú energiu je 400 €/MWh. V rodinných domoch, kde tiež môže byť výťah 

a spoločné osvetlenie je to 80 €/MWh. Väčšine domácností v rodinných domoch cena tepla 

budúci rok vzrastie o 15 %. Zdá sa mu nekorektné navyšovať daň, aj keď je nárast nízky.  

Rodiny platia za úver, za teplo, za lieky.  

Mgr. M. Pál – faktickou pripomienkou na poslanca RNDr. P. Bačíka, určitá skupina 

obyvateľov, resp. podnikateľov sa skladá na všetkých ostatných. Dohodli sa na niečom.   

Ľ. Barák – faktickou pripomienkou, daň vo výške 0,20 €/m2 sa nedvíhala 20 rokov. 

Podnikateľom sa daň dvíhala. Ceny nehnuteľností sa zvýšili.  Daň z bytu napr. na Drieňovej 

je ročne 12 €.  

Š. Mičura – žiadal vysvetliť bod f) sadzba dane za terasy. Ktorých terás sa to týka?  

Mgr. N. Babiaková – bol návrh, bod a) 0,40 €/m2, týka sa to návrhu 2 sadzieb, hlavná sezóna 

a mimo sezóna. Mimosezónna terasa prevádzkovaná, sadzba bude 0,10 €/m2. Je to uvedené vo 

vyhodnotených pripomienkach.  
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Š. Mičura – v prvom roku sa zvyšovala daň z nehnuteľnosti, dnes sa dvíhajú všetky poplatky 

obyvateľom. Za takého zníženie terás nezahlasuje.   

Mgr. M. Macharik – terasy preberali na pracovnom rokovaní, zimné terasy sú lacnejšie, 

bude ich využívať viac podnikateľov. Treba to vyskúšať, možno bude výber vyšší. 

Mgr. M. Pál – faktickou pripomienkou, poslanec Mgr. P. Ernek garantuje vyšší výber dane, 

to prezentoval na pracovnom stretnutí.  

Ľ. Barák – terasy mimo sezóny zaberajú priestor, neprevádzkujú sa. Keď terasu každý zavrie, 

v Banskej Štiavnici nič nebude. Súhlasí, 4 roky sa nezdvihli dane, súhlasí s tým, ako sa 

dohodli. Ak to chceme meniť, treba si nájsť priestor mimo mestského zastupiteľstva. Chce 

tabuľku nájmov v bytových domoch, nájomné za byty.  

Š. Mičura – faktickou pripomienkou na poslanca Ľ. Baráka, nie je to spravodlivé, terasy sú 

vybudované – drevené a sú terasy, ktoré slúžia celoročne na podnikanie. Navrhuje tu zníženie 

dane za takúto terasu? Nebude sa uberať nájom za jednu terasu.  

RNDr. P. Bačík – na pracovnom stretnutí si to prešli, v tabuľke sú návrhy a poplatky v iných 

mestách. Z toho vychádzal.  

Mgr. P. Ernek – faktickou pripomienkou na poslanca Ľ. Baráka – jeho stavba terasy je 

vybudovaná so stavebným povolením.  

Ing. Mgr. J. Krátky – boli pracovné stretnutia, keď sa niečo dohodne, malo by to platiť. Tí 

čo sa stretnutí nezúčastnili, by nemali mať výhrady. Dlho diskutovali, nechali sa presvedčiť, 

ale aby sa to teraz narúšalo, nie je to korektné.  

JUDr. D. Lukačko – súhlasí s poslancom Ing. Mgr. J. Krátkym, ustanovenie § 17 je zle 

navrhnuté, dá pozmeňujúci návrh a to: 

zmeniť – zjednotiť znenie textu:  

V §  17 bod 2 na písmeno a) (z písmen a, b, d) s vypustením názvov častí mesta  

Sadzba 0,40 €/m2 v období od 1. 5. do 30. 11. 

            0,10 €/m2 v období od 1. 11. – 30. 4.  

A ďalej písmeno c) sa bude označovať ako písmeno b) (0,05 €/m2. 

Ing. I. Nikolajová – doplnila, že sa vypustí „tučný“ text, týkajúci sa častí mesta.   

RNDr. P. Bačík – uviedol, že si trvá na svojom pozmeňujúcom návrhu: 

V § 5 bod 1 VZN za byty 0,50/m2 € 

V § 4 bod 1 VZN  h) 2,50/m2 € za stavby na podnikanie.  

JUDr. D. Lukačko, predseda návrhovej komisie – uviedol, že najskôr sa bude hlasovať 

o pripomienkach z pracovného stretnutia, konaného dňa 07. 12. 2022: 

a) Sadzbu dane za byty zvýšiť na sumu 0,60 €/m2– pripomienku navrhujeme 

akceptovať  

Prítomných 12, hlasovalo 12       za 11, proti 1, zdržali sa 0 

Za: Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Ing. Mgr. J. Krátky, JUDr.  D.   

      Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál, Mgr. L. Pellegrini 

Proti: RNDr. P. Bačík     

 

b) Sadzbu dane za garáž zvýšiť na sumu 2,00 €/m2  –  pripomienku navrhujeme 

akceptovať 

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

 

c) Sadzbu dane za ostatné stavby zvýšiť na 1,20 €/m2 – pripomienku navrhujeme 

akceptovať  

Prítomných 12, hlasovalo 12       za 12, proti 0, zdržali sa 0 
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d) Sadzbu dane za nebytové priestory určené na podnikanie zvýšiť na 2,10 €/m2 – 

pripomienku navrhujeme akceptovať  

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

 

e) Sadzbu dane za stavbu na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a  

         administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ponechať    

         v pôvodnej sadzbe 2,10 €/m2 – pripomienku navrhujeme akceptovať 

Prítomných 12, hlasovalo 12       za 11, proti 1, zdržali sa 0 

Za: Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Ing. Mgr. J. Krátky, JUDr.  D.   

      Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál, Mgr. L. Pellegrini 

Proti: RNDr. P. Bačík     

 

f) Rozdeliť sadzbu dane za záber verejného priestranstva – terasy podľa sezóny: 

- sadzba 0,40 €/m2 v období od 01.05.-30.11. príslušného kalendárneho roka 

- sadzba 0,10 €/m2 v období od 01.11.-30.04. príslušného kalendárneho roka 

– pripomienku navrhujeme akceptovať  

Prítomných 12, hlasovalo 12       za 1, proti 6, zdržali sa 5 

Za: Mgr. V. Göndöčová  

Proti: RNDr. P. Bačík, Ing. Mgr. J. Krátky, JUDr.  D.  Lukačko, M. Majerská, Š. Mičura,  

          Mgr. M. Pál 

Zdržali sa: Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, H. Koťová, Mgr. M. Macharik, Mgr. L. Pellegrini 

Tento návrh nebol schválený.  

 

Ďalej sa hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu poslanca JUDr. D. Lukačku: 

V §  17 bod 2 na písmeno a) (z písmen a, b, d) s vypustením názvov častí mesta  

Sadzba 0,40 €/m2 v období od 1. 5. do 30. 11. 

            0,10 €/m2 v období od 1. 11. – 30. 4.  

písmeno c) sa bude označovať ako písmeno b) (0,05 €/m2). 

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

Za: Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Ing. Mgr. J. Krátky, JUDr.  D.   

      Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Mgr. M. Pál, Mgr. L. Pellegrini 

Proti: Štefan Mičura 

Zdržal sa: RNDr. P. Bačík     

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca RNDr. P. Bačíka bolo bezpredmetné, nakoľko o navrhovaných 

zmenách sa už hlasovalo. Nasledovalo hlasovanie o celom návrhu VZN, vrátane schválených 

pozmeňujúcich návrhov. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo   

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 
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                                              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 
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                                           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 

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Mgr. M. Sláviková, ekonomické oddelenie.  

Od schválenia predchádzajúcich rozpočtových opatrení  došlo k zmenám v príjmovej časti 

rozpočtu, ale aj k zvýšeniu niektorých výdavkových položiek.  

Diskusia:  

Š. Mičura – spýtal sa, aká bola výsledná cena za chodník na Križovatke? 

Mgr. N. Babiaková – do 20 tis. €. 

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo    

 

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 
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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  

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Mgr. M. Sláviková, ekonomické oddelenie.  

Mgr. N. Babiaková – rozpočet mesta na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový, do rozpočtu 

sa zaraďuje aj zostatok dotácií z roka 2022 a prevod z rezervného fondu. Zatiaľ nie je 

schválený štátny rozpočet, o to ťažšie sa dajú predvídať príjmy mesta. Rozpočet sa navrhuje 

a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2023 je záväzný a rozpočty na 

nasledujúce dva roky sú orientačné. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej  tabuli mesta, 

bol prerokovaný na viacerých pracovných stretnutiach. Súčasťou predloženého materiálu je aj 

programový rozpočet mesta a vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu.  

Diskusia:  

RNDr. P. Bačík – na základe aktuálnej situácie k plavárni a jej spotrebe uviedol, ak bude štát 

doplácať, tak potreba bude cca 20 – 25 tis. €, nie sú v tom zohľadnené mzdy a príplatky, ktoré 

sú za sviatky a soboty a nedele. Ak štát nebude doplácať, tak je tam nárast na 100 tis. €, bez 

zohľadnenia miezd a príplatkov. Návštevnosť na bazéne je od otvorenia 8.11. 2022 1183 ľudí, 

v saune 1074 ľudí, tržby sú extrémne nízke 6664 €, napriek zvýšeniu vstupného, akceptovali 

sa ale staré permanentky, ktoré nebolo možné použiť. Suma bude cez 200 tis. € potrebná. 

Teraz sa majú dávať podklady na doplatok, v januári resp. v auguste bude vláda doplácať.  

Navrhuje vyčleniť sumu napr. 30 tis. € na participiálny rozpočet, na akcie, čo ľudia preferujú, 

dáva do pozornosti parkovisko na Ul. MUDr. Jána Straku, svah medzi hlavnou cestou a Ul. 

MUDr. J. Straku, sú tam pozostatky ovocných stromov, navrhol ísť na Drieňovej výsadbou 

ovocných stromov. Klasické staré odrody, aby sa šírila osveta.  

Mgr. N. Babiaková – na výsadbu ovocných stromov sa dá urobiť projekt.  

Š. Mičura – dnes vyšla výzva z ministerstva hospodárstva na ovocné stromy, je to dobrý 

nápad, mesto má vlastný ovocný sad.     

H. Koťová – na Drieňovej boli orechy, čerešne. Uviedla, že do rozpočtu treba dať 

opatrovateľskú službu, mesto nemá peniaze, populácia starne. Návrh poslanca Mgr. P. Erneka 

– zľavy z poplatku za komunálny odpad, je to dobré.   

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

opatrovateľská služba – mesto na 1 osobu platí 170 €/mesiac, na osobu umiestnenú  
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v zariadení 100 €/mesiac.  

Mgr. N. Babiaková – mesto platí mzdu, sociálne odvody, pripláca na opatrovateľskú službu. 

Ak nie sú opatrovateľky, riešením by bolo spraviť centrum, ktoré by riešilo z podielových 

daní podnik, ktorý by zabezpečoval opatrovateľskú službu.  

Mgr. V. Göndöčová – navrhla v materiáli presne špecifikovať pojmy, ktoré sú zo zákona – 

pamiatky a pamätihodnosti.    

Iné pripomienky už neboli. JUDr. D. Lukačko, predseda návrhovej komisie čítal jednotlivé 

pripomienky, o ktorých sa hlasovalo. 

 

Mgr. Janetta Hudecová poslala nasledovné pripomienky: 

 vypracovanie PD v stupni pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre návrh 

splaškovej kanalizácie pre Štefultov a Sitniansku 35 000 € - uvedenú pripomienku 

navrhujeme neakceptovať, pretože momentálne prebiehajú rokovania medzi obcou 

Štiavnické Bane a  Mestom Banská Štiavnica o vypracovaní spoločnej PD na kanalizáciu. 

Po dohode o vypracovaní  PD bude nasledovať VO na spracovanie a po prieskume PHZ 

bude toto predmetom rokovania MsZ a následne mesto bude žiadať finančné prostriedky 

z fondov.  

Hlasovanie o neakceptovaní pripomienky 

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 9, proti 0, zdržali sa 3 

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Ing. Mgr. J. Krátky, JUDr. D.        

       Lukačko, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. L. Pellegrini 

Zdržali sa: Mgr. P. Ernek, Mgr. M. Macharik, Mgr. M. Pál  

 

 Aktualizácia PD na rekonštrukciu kultúrneho domu na Štefultove – 16 000 € - uvedenú 

pripomienku navrhujeme neakceptovať, pretože mesto podalo žiadosť o poskytnutie 

dotácie na realizáciu rekonštrukcie na Úrad vlády SR. O vyhodnotení tejto žiadosti budú 

poslanci informovaní.  

Hlasovanie o neakceptovaní pripomienky 

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 9, proti 0, zdržali sa 3 

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, Ing. Mgr. J. Krátky, JUDr.   

       D. Lukačko, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. L. Pellegrini 

Zdržali sa: H. Koťová, , Mgr. M. Macharik, Mgr. M. Pál  

 

 Vypracovanie PD na obnovu bývalej pošty na Štefultove – 31 000 € - - uvedenú 

pripomienku navrhujeme neakceptovať, pretože v tomto období nemá mesto na 

vypracovanie PD žiadne voľné finančné prostriedky. 

Hlasovanie o neakceptovaní pripomienky 

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 9, proti 0, zdržali sa 3 

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Ing. Mgr. J. Krátky, JUDr.   

       D. Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. L. Pellegrini 

Zdržali sa: Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Mgr. M. Pál  

 

 Komplexná rekonštrukcia troch autobusových zastávok – 18 000 €  - uvedenú pripomienku 

navrhujeme akceptovať čiastočne a to tak, že zo zvýšeného príjmu na dani z nehnuteľností 

sa zvýši položka oprava autobusových zastávok o 6 000 €.  

Hlasovanie o čiastočnej akceptácii pripomienky 

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová,  
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     JUDr.  D.  Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál, Mgr. L.   

     Pellegrini 

Zdržal sa: Ing. Mgr. J. Krátky     

 

Pripomienky z pracovného rokovania poslancov:  
a) Podpora športu 08 - dotácia klubom- navýšenie +15000 € - 18000 € – navrhujeme 

akceptovať čiastočne vo výške 15 000 €, ktoré sa uhradia so zvýšeného príjmu na 

parkovnom 

b) obnova kultúrnych domov - KD Banky 2800 €, KD Štefultov  3000 € - navrhujeme 

akceptovať čiastočne a to na KD Štefultov vo výške 2 000 €. 

c) opravy a údržba mestských pamiatok  +3000 € vitráž okien Frauenberg dom smútku – 

navrhujeme neakceptovať, momentálne sa rieši výmena šindľovej strechy na objekte 

d) príspevky kultúrnym organizáciám - +2 000 € - navrhujeme akceptovať, vo výške 2 000 €, 

ktoré sa uhradia zo zvýšeného príjmu vstupné kultúra 

Hlasovanie o pripomienkach ako celku – en block: 

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Ing. Mgr. J.   

      Krátky, JUDr.  D.  Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál,  

      Mgr. L. Pellegrini 

 

Od zverejnenia návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025 nastali niektoré skutočnosti, 

ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu:  

1. Po zvýšení všetkých prevádzkových výdavkov v roku 2022 požiadala OOCR 

o zvýšenie členského príspevku mesta. Navrhujeme tento príspevok zvýšiť o 10 000 €, 

pričom zvýšený výdavok sa uhradí zvýšeným príjmom na dani z ubytovania. 

Hlasovanie: 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                            za 3, proti 3, zdržali sa 6 

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

Proti: JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Mgr. L. Pellegrini   

Zdržali sa: Ľ. Barák, Mgr. Viera Göndöčová, Ing. Mgr. J.  Krátky, Mgr. M. Macharik,  

                  M. Majerská, Mgr. M. Pál  

Návrh nebol schválený.  

      

2. V decembri 2022 bolo ukončené verejné obstarávanie na tlač Štiavnických novín. 

Vysúťažená čiastka je vyššia o 6 000 € a o túto čiastku je potrebné zvýšiť položku 630 

na Štiavnických novinách. Tento výdavok navrhujeme  uhradiť zvýšeným príjmom na 

dani z nehnuteľností. 

Hlasovanie: 

Prítomných 12, hlasovalo 11                                  za 4, proti 4, zdržali sa 3, nehlasoval: 1 

Za: RNDr. P. Bačík, Mgr. P. Ernek, H. Koťová, Ing. Mgr. J. Krátky 

Proti: Mgr. Viera Göndöčová, JUDr. D. Lukačko, Mgr. M. Macharik, Š. Mičura 

Zdržali sa: M. Majerská, Mgr. M. Pál, Mgr. L. Pellegrini   

nehlasoval: Ľ. Barák 

Návrh nebol schválený.   

 

3. Vybudovanie detského ihriska na Drieňovej – akcia sa presúva do roku 2023, pričom 

celková cena diela je 112 930 €. Na úhradu uvedených výdavkov sa použije dotácia  
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PPA vo výške 27 346 €, 9 977 € - dar z Hünnenbergu a 75 587 € navrhujeme uhradiť zo 

zvýšeného príjmu na dani z nehnuteľností. 

Hlasovanie:  

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, Ing. Mgr. J. Krátky, H.   

      Koťová, JUDr.  D.  Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál,   

      Mgr. L. Pellegrini 

      Návrh bol schválený.  

 

4. Dobudovanie zázemia na atletickom štadióne – 50 000 €. V roku 2022 poskytne 

Slovenský atletický zväz mestu dotáciu vo výške 50 000 €, ktorá bude použitá v roku 

2023 na úhradu tohto výdavku. 

Hlasovanie:  

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, Ing. Mgr. J. Krátky, H.   

      Koťová, JUDr.  D.  Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál,   

      Mgr. L. Pellegrini 

Návrh bol schválený.  

 

5. Odpadové hospodárstvo – v prípade schválenia VZN o miestnom poplatku za KO 

a DSO sa zvýši príjem na tejto položke cca o 338 100 €. Tento príjem je potrebný na 

úhradu zvýšených výdavkov Technických služieb, m.p. v oblasti odpadového 

hospodárstva. Ide o zvýšené výdavky na zvoz a likvidáciu KO, na prevádzku zberného 

dvora a kompostoviska a iné súvisiace výdavky. 

Hlasovanie:  

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, Ing. Mgr. J. Krátky, H.   

      Koťová, JUDr.  D.  Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál,   

      Mgr. L. Pellegrini 

Návrh bol schválený.  

 

6. PD elektroinštalácie objektu na Ul. Andreja Kmeťa 5 – 5 000 € - v roku 2023 chce mesto 

zrekonštruovať byty v objekte na Ul. Andreja Kmeťa č. 5 a k tomu je potrebné 

spracovanie PD EE. Výdavok navrhujeme  uhradiť zo zvýšeného príjmu na dani 

z nehnuteľnosti 

Hlasovanie:  

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, Ing. Mgr. J. Krátky, H.   

      Koťová, JUDr.  D.  Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál,   

      Mgr. L. Pellegrini 

Návrh bol schválený.  

 

7. V roku 2021 mesto dostalo zo štátneho rozpočtu dotáciu na úpravu verejných 

priestranstiev (Ul. Pod Kalváriou a Dolná Resla) vo výške 1 640 000 €. Po ukončení 

prác zostala nevyčerpaná dotácia vo výške 24 138 €. Ministerstvo financií SR schválilo 

použitie týchto prostriedkov na rekonštrukciu Ul. Malá Okružná, ktorá sa bude 

realizovať z tejto dotácie  v roku 2023. 
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8. V návrhu rozpočtu sa počíta s opravou sociálnych zariadení v ZŠ J. Kollára. V roku 

2022 mesto dostalo na tento účel nenormatívnu dotáciu vo výške 15 539 €. Dotáciu je 

potrebné minúť do 31. 3. 2023. Z uvedeného vyplýva, že z rezervy na správu školských 

budov nebudú potrebné tieto prostriedky v tejto výške a môžu sa v návrhu rozpočtu 

vrátiť na údržbu školských budov. 

Hlasovanie:  

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, Ing. Mgr. J. Krátky, H.   

      Koťová, JUDr.  D.  Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. M. Pál,   

      Mgr. L. Pellegrini 

Návrh bol schválený.  

 

9. Po zhrnutí a schválení všetkých výdavkov sa príjmová časť rozpočtu mesta zmení 

nasledovne: 

a) Daň z nehnuteľností: + 94 587 € (stavby  +   57 864 €, byty + 36 723 €)  

b) Daň za ubytovanie: + 10 000 € 

c) Poplatok za KO a DSO: + 338 100 € 

d) Parkovné + 15 000 € 

e) Vstupné kultúra + 2 000 € 

f) Dotácia na detské ihrisko: + 27 346 € 

g) Použitie dotácií a darov z predchádzajúceho obdobia: 99 654 € ( 50 000 € 

Slovenský atletický zväz, 9 977 € dar z Hünnenbergu, 24 138 € dotácia na 

verejné priestranstvá, 15 539 € dotácia na opravu sociálnych zariadení ZŠ J. 

Kollára) 

Po hlasovaní o jednotlivých pripomienkach sa hlasovalo o celom návrhu na uznesenie 

a mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

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

a) výhľadový  viacročný rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  

    mesta na roky  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 

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

spracovateľkou je K. Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podal Mgr. P. 

Ernek, zástupca primátorky mesta.  

Diskusia:  

Š. Mičura – spýtal sa, kde sú uvedené peniaze, ktoré majú TS, m. p. vrátiť? 

Mgr. N. Babiaková – zatiaľ na ministerstve, uhradí sa to z garančného fondu, musí sa čakať.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

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: 
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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 

 

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

prednostka MsÚ, spravodajstvo k bodu podal Mgr. P. Ernek, zástupca primátorky mesta.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

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 

 

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

kontrolór mesta, spravodajstvo k bodu podal Mgr. P. Ernek, zástupca primátorky mesta.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

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 
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11. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská 

Štiavnica  

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

spracovateľkou je Bc. E. Gregáňová, odd. organizačné, VS a SV, spravodajstvo k bodu podal 

Mgr. P. Ernek, zástupca primátorky mesta.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

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    

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ.  

Diskusia:  

JUDr. D. Lukačko – žiadal doplniť členku Komisie výstavby a ŽP, Ing. Arch. Ľubicu 

Paučulovú.  

Keďže iné návrhy ani pripomienky neboli, najskôr sa hlasovalo o doplnení Komisie výstavby 

a ŽP.   

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

Za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Ing. Mgr. J.   

       Krátky, JUDr.  D.  Lukačko, M. Majerská, Š. Mičura, Mgr. L. Pellegrini 

Zdržali sa: Mgr. M. Macharik, Mgr. M. Pál 

Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo a prijalo  

 

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 
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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, 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 

 

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

Nikolajová, prednostka MsÚ, spracovateľkami správ sú: JUDr. E. Jaďuďová, Mgr. Bc. M. 

Kováčiková, O. Nigríniová, M. Žilová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo 

k bloku majetkových vecí podal RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ.   

 

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

 

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – spýtal sa, čo s uhradenou zábezpekou? 

Mgr. N. Babiaková – táto prepadá v prospech mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

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. 
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    Hlasovanie:  

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

 

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

 

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – spýtal sa, aký je aktuálny stav v priestore? 

Mgr. N. Babiaková – bolo tam vydané stavebné povolenie, uskutočnilo sa rokovanie s KPÚ, 

zmenilo sa to a prerábajú projektovú dokumentáciu.  

Mgr. M. Macharik – treba byť opatrní, mesto to nemá pod kontrolou. Videl 4 návrhy za 15 

rokov, nepredával by to. Ak bude schválené stavebné povolenie, potom sa to môže predať.  

Mgr. N. Babiaková – akceptovali veci, ktoré sa chceli.   

Mgr. V. Göndöčová – doplnila, že rozhodnutie KPÚ stratilo platnosť, ak chcú niečo robiť, 

musia podať novú žiadosť.  

Š. Mičura – vedelo by to mesto takto vyjednávať s niekým iným? 

Mgr. N. Babiaková – mesto môže dať podmienky v zmysle rozhodnutia KPÚ.  

Ľ. Barák – spoločnosť je vlastníkom školy, menil sa objekt výmenou, mesto má právo 

prechodu cez pozemky.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien a doplnkov prijalo  

  
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. 
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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) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

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. 
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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  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

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,  
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      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  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

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.  
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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  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

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. 
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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 € 
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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.  
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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 
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g) Prevod pozemku Ul. J. I. Bajzu   

 

Diskusia: 

Mgr. V. Göndöčová – upozornila, že predmetný pozemok nadväzuje na pozemok mesta o 

výmere7 m2, na ktorý sa už nebude dať dostať.   

Mgr. N. Babiaková – bol by problém aj so zimnou údržbou. Nemajú problém to kúpiť.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien a doplnkov prijalo  

 

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.  
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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 

 

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

spracovateľom je Mgr. M. Kríž, redaktor Štiavnických novín. Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – spýtal sa, aké bolo hospodárenie, aké sú čísla? Správa mala byť 

predložená v tabuľke excel.  

Mgr. N. Babiaková – údaje sú uvedené v správe.  

Mgr. M. Macharik – treba predložiť reálne čísla.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    

   

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  

 

Mgr. M. Macharik – navrhol doriešiť parkovanie pri bytovkách na Mierovej ulici, či sa tam 

dajú vybudovať parkovacie plochy? Ako predseda Komisie regionálneho rozvoja a dopravy to 

iniciuje.  

Mgr. P. Ernek – pôjdu to pozrieť, rieši sa to, urbanizmus v lokalite.  

Mgr. N. Babiaková – v komisii pripravia návrh, MsPo sa podnetom zaoberá.   

RNDr. P. Bačík – Bytová správa, s. r. o. je správca na Mierovej ulici č. 13, ostatné byty sú 

v správe SBD. Riešili problém nad kotolňou, dá návrh do komisie, buď tam urobiť 

parkovisko, alebo ihrisko, statický posudok ukázal, že parkovať sa tam nedá. O probléme vie.  

Mgr. M. Pál – požiadal, aby sa dodržiaval rokovací poriadok.  
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Ľ. Barák –spýtal sa, kedy budú doplnené Rady škôl po komunálnych voľbách? 

Mgr. N. Babiaková – návrh je pripravený, bude predložený na najbližšie rokovanie MsZ.  

Ľ. Barák – chodník z Drieňovej na Kolpašskú ulicu sa mrví, treba ho reklamovať,  

- autá stoja popri ceste na Kolpašskej ulici, vedenie školy si to praje, chodci nie sú chránení, 

požiadavka bola, urobil sa autobusový spoj, malo to byť účelové. Treba tam osadiť dopravnú 

značku, je tu zástupca VÚC BBSK, školy musia urobiť opatrenia, 

- Mládežnícka ulica, stĺpy za obchodnými prevádzkami sa mali posunúť, autá chodia do 

zákazu vjazdu, prečo? Sú tam kolízne situácie.  

Š. Mičura – spýtal sa na chodník za 120 bytovkou na Križovatke, je prebratý? 

Mgr. N. Babiaková – v prácach sa bude ešte pokračovať.  

Š. Mičura – v rozpočte je plánované 6 tis. € na autobusové zastávky Štefultov, navrhuje 

urobiť jednu poriadne, rozpočet nie je veľký, jedna firma mala záujem o riešenie 

autobusových zastávok, posunie kontakt.  

- webová stránka, je zlé rozhranie na Smartfón 

Mgr. J. Siska – pozrie to.  

Š. Mičura – požiadal o riešenie Ul. J. Jesenského, vyteká tam voda od p. Turcera, je tam ľad, 

neschodná cesta.  

  

16. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta zasadnutie mestského zastupiteľstva 

o 17.45 hod. ukončila.  

Poďakovala prítomným za odvedenú robotu v roku 2022, za to, že sa schválili dokumenty 

a hľadali sa možnosti, aby sa to dalo spraviť. Želá pevné zdravie, šťastie, príjemné prežitie 

vianočných sviatkov, aby ich prežili v zdraví aj s rodinami. Občanom, aj keď žijeme 

v náročnej dobe, aby sme sa stretli v roku 2023.  

Poslanci dostali malé prezenty z Mestských lesov a kalendáre na rok 2023.    

 

 

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:  

                        Ľubomír Barák Miroslava Majerská 

 

 

Zapísala:  

Eva Turányiová  



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
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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
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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
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