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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 22. februára 2017 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  

4. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2017 o financovaní základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátnom uznanej cirkvi, alebo 

náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby   

5. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2016 v zmysle VZN č. 3/2013 v znení 

dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

6. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013 v znení dodatku č. 1 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  

7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016  

8. Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska, Banská 

Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1 „A“ 

9. Informatívna správa o vypracovaní Urbanistickej štúdie obytná zóna v lokalite „Principlac 

(F.P.B. 14.1.2. – južná časť – rozšírenie, ohraničená ulicami Roľnícka a Ovocná) Banská 

Štiavnica“  

10. Návrh na delegovanie člena do redakčnej rady Štiavnických novín  

11. Správa k obnove činnosti komisie pre pamätihodnosti mesta  

12. Majetkové veci mesta  

a) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného   

       nehnuteľného majetku mesta – „rodinný dom“ na Ulici J. K. Hella č. 7 

13. Informatívna správa o realizácii Národného projektu Podpora vybraných sociálnych 

služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni  

14. Rôzne 

15. Interpelácie a dopyty  

16. Záver 

 

 

Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

 

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

                            Ing. Ján Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic,  

                            Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Mikuláš Pál,  Ing. Marián Zimmermann  

 

Ospravedlnení: Ľubomír Barák, Ing. Juraj Čabák, JUDr. Dušan Lukačko  

Na rokovaní bola  77 % -ná účasť 
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Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór Mesta  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p.  

 

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

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

 JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku 

 Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku  

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

                                            Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry a MK 

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

  Mgr. Michal Kríž, redaktor ŠN 

 

Ďalší prítomní: 

Slovanet - VIO TV    

PaedDr. Nadežda Sámel - Dobrovičová  

MUDr. Myron Majdák 

MUDr. Mikuláš Nagy 

 

 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13:05 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 9 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z neúčasti sa ospravedlnili poslanci Ľubomír Barák, JUDr. Dušan 

Lukačko a Ing. Juraj Čabák. Neskôr prišiel poslanec Mgr. Ján Kružlic.      

Primátorka mesta prečítala program rokovania, do bodu rôzne predložil poslanec Mgr. Pál 

správu Mestské kúpele a plaváreň. Ďalej navrhla vypustiť z rokovania bod č. 13a) Prevod 

majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – 14 boxov garáží, súp. č. 2250 (kupujúci 

Martina Štefániková), dôvodom návrhu je vznik nových skutočností, ktoré nastali v čase 

zverejnenia zámeru. Navrhla nové skutočnosti spracovať v súlade s platnou legislatívou, 

pripraviť a predložiť na rokovanie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v mesiaci marec 

2017.      

 

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

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom použitia automatizovaného systému 

hlasovania.  

Ďalej navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Pavel Bačík, predseda,  

Ing. Ján Čamaj, člen, Dušan Beránek, člen.  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ivan Beňo a Mgr. Karol Palášthy.   

Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Vyzvala prítomných, aby predniesli svoje návrhy na zmenu programu.  

Ing. Zimmermann – navrhol z programu rokovania vypustiť bod č. 5 Návrh VZN mesta 

Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

a území mesta. Dôvodom je, že takto pripravený materiál si ešte vyžaduje hlbšiu  
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analýzu množstva pripomienok (väčšinou sú opodstatnené). Uvedené nariadenie o parkovaní 

má byť účinné najneskôr od 1. januára 2018. Nový návrh VZN bude znovu zverejnený 

a predložený na rokovanie MsR a MsZ.  

RNDr. Bačík – navrhol neprerokovať bod Mestské kúpele a plaváreň, ako dôvod uviedol, že 

keď sa prijímalo uznesenie č. 197/2016, ktorým sa schvaľovala obhliadka plavárne, poslanec 

Ing. Čabák vzniesol pripomienku, že mestské zastupiteľstvo môže ukladať konateľovi 

Bytovej správy úlohy, tento ich však nemusí prijať. Je podriadený valnému zhromaždeniu 

a dozornej rade. Vyúčtovanie príspevku ako je požadované, predložil na Mestský úrad, okrem 

návštevnosti. Bytová správa prevzala plaváreň a prevádzkuje ju. Dostali ju v stave ako bola 

(bez revízií) so sumou 100 tis. €/ročne na jej prevádzku. Koncepciu by malo pripraviť Mesto 

(poslanci, komisie, primátorka, Mestský úrad). V roku 1990 bolo vypracované zadanie stavby 

Rekonštrukcia kúpeľov Banská Štiavnica, ktoré obsahovalo: v celom objekte riešiť nové 

vykurovanie, vzduchotechniku, zčasti zdravotnícke inštalácie, strop v hale bazénu znížiť. 

Odstránia sa tepelné straty. Materiály stropu použiť také, aby nepodliehali korózii. Zmenšiť 

objem bazénu, posilovňu premiestniť o poschodie nižšie, upraviť dispozíciu miestnosti 

plavčíka atď. Toto považuje za koncepciu, ktorú má vlastník a následne, keď sa podarilo 

vybaviť 10 mil. € z dotácie úradu vlády, v roku 2009 vznikol projekt, kde sa počíta 

s tobogánmi (projekt je na stavebnom úrade). Podľa projektu sa nešlo. Keď to Bytová správa 

preberala do prevádzky, žiadal, aby bol pri tom, čo sa bude rekonštrukovať. Nebola to 

koncepcia, skončilo to zateplením plášťa. Keď plaváreň preberal, hygienici ju nechceli 

povoliť otvoriť. Sú miesta, kde museli nainštaovať bojlery. Ak je ochota MsZ toto riešiť, 

treba sa tým zaoberať, ekonomické údaje sú, 18. 12. 2016 poslali vyúčtovanie. Nech MsZ 

povie, koľko do toho chce dať. Sú tam zložitejšie veci, ktoré je potrebné riešiť. Navrhol 

materiál stiahnuť a venovať sa príprave koncepčného materiálu.  

Mgr. Babiaková -  MsZ takéto uznesenie nemôže prijať voči Bytovej správe, návrh dostala 

od poslanca Mgr. Pála. Mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať spoločnosti s ručením 

obmedzeným, je tam valné zhromaždenie a dozorná rada. Prijaté uznesenie by nemohla 

podpísať. Na obhliadke nebola prítomná, treba sa k veci vrátiť, pokiaľ sa veci chcú riešiť 

a povedať si, čo chceme. Do kúpeľov sa dávajú prostriedky, ktoré sa schvaľujú. Mesto 

zároveň spláca úver, ekonomiku má k dispozícii. V roku 2009 sa začala rekonštrukcia 

kúpeľov, ktorá stála 9 499 933 Sk. Robila sa výmena okien, vybúrali sa sklobetónové okná, 

montáž hliníkových dverí, zateplenie obvodového plášťa, klampiarske práce, odstránenie 

balkóna, signalizačné zariadenie bolo zakúpené, v roku 2010 sa bral ďalší úver na 

rekonštrukciu 188 109 €, táto suma sa stále spláca, ešte zostáva 59 815 €. Veci v kúpeľoch sa 

chcú riešiť, chýba plavčík, treba povedať, koľko financií sa ešte dá a kde siahajú ekonomické 

možnosti mesta.  

Mgr. Pál – nepovažuje to za boj, je prístupný spolupráci. MsZ nemá čo tvoriť koncepciu, 

prevádzkovateľ pozná úskalia plavárne, je za to, aby sa plaváreň mohla užívať.  

Mgr. Palášthy – mali by sa odosobniť a hľadať východiská, chápe poslanca Pála. Koncepcia 

nie je, ekonomické možnosti sú obmedzené, prevádzkovateľ si plní povinnosti, ak mu to 

ukladá zákon, robí to tak, ako má. Môže hľadať riešenia, ale nemá ich. Poslanci a vedenie 

mesta by si mali povedať, čo s tým, resp. hľadať investora. Treba sa stretnúť, týka sa to 

všetkých, aj konateľa. Dával návrhy, treba riešiť prístupovú cestu, možno dobudovať športovú 

halu, návrh zasielal na Mesto. Veci sa majú riešiť niekoľko rokov dopredu. Je tu veľa 

športovísk a areálov, pri počte obyvateľov tohto mesta je ťažko udržiavať všetky. Treba 

hľadať možnosti a využiť miesta, na ktorých športoviská už sú.  
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H. Koťová – myslí si, že pán poslanec to myslel v dobrej viere, všetci si vážia prácu konateľa 

Bytovej správy, s. r. o.. Rozprávali sa o tom, či je plaváreň len pre plavcov, alebo tam môžu 

ísť aj zdravotne postihnutí a seniori. Pre nich to nie je prispôsobené.    

Mgr. Babiaková – zdôraznila, že predložený návrh k plavárni nie je v súlade so zákonom. 

O jednotlivých návrhoch na zmenu programu dala postupne hlasovať: 

1. návrh poslanca Ing. Zimmermanna – stiahnuť z programu rokovania bod č. 5 Návrh 

VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií a území mesta 

Prítomných 8, hlasovalo 8                                              za 8, proti 0, zdržali sa 0 

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Čamaj, H. Koťová, Mgr. Kružlic,  

      Mgr. Pál, Ing. Zimmermann 

2. návrh primátorky mesta – stiahnuť z programu rokovania bod č. 13a) Prevod 

majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – 14 boxov garáží, súp. č. 2250 

(kupujúci Martina Štefániková)  

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

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, I. Beňo, Dušan Beránek, Ing. Čamaj, H. Koťová, Mgr.   

      Kružlic, Mgr. Pál, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann 

3. návrh poslanca Mgr. Pála – zaradiť do programu rokovania, bodu rôzne Mestské 

kúpele – plaváreň 

Prítomných 10, hlasovalo 10    za 0, proti 7, zdržali sa 3 

za: 0 

proti: R. Antalová, RNDr. Bačík, I. Beňo, D. Beránek, Ing. Čamaj, Mgr. Pál,  

          Ing. Zimmermann 

zdržali sa: H. Koťová, Mgr. Kružlic, Mgr. Palášthy 

Primátorka mesta dala hlasovať o celom návrhu programu, vrátane zmien a o zložení 

návrhovej komisie.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo 

 

Uznesenie č. 14/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

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

22. február 2017 

      s vypustením bodov: 

      č. 5 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch   

      miestnych komunikácií na území mesta    

      č. 13 a) Prevod majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – 14 boxov garáží, súp. č.   

      2250 (kupujúci Martina Štefániková) 

 

2. návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Pavel Bačík, predseda 

                                                     Ing. Ján Čamaj, člen 

                                                     Dušan Beránek, člen 

 

B. N e s c h v a ľ u j e 

     zaradenie bodu Mestské kúpele a plaváreň do programu rokovania Mestského   

     zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, bodu rôzne, dňa 22. februára 2017.    
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2. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

podala Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  Povedala, že plnenie uznesení je uvedené 

v správe, na prípadne otázky zodpovie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 15/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,    

     konaného dňa 25. januára 2017 a 8. februára 2017. 

 

3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013   

      o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkami sú: Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

a Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo      

 

Uznesenie č. 16/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov a §-u 7 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov   

u z n á š a   sa   na 

Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013  

o poskytovaní   dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 

 

4. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2017 o financovaní základných umeleckých 

škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská 

Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátnom uznanej 

cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby   

 

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

spracovateľkami sú: Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia a Bc. Denisa 

Kubiňáková, ekonomické oddelenie. Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, 

zástupca primátorky mesta.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo      

 

Uznesenie č. 17/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods.12 zákona NR SR č.  
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596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

zmien a doplnkov,  

u z n á š a    sa 

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica  č. 1/2017 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území 

mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby.  

 

5. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2016 v zmysle VZN č. 3/2013 

v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. V. Staňová, ekonomické oddelenie. Spravodajstvo k bodu 

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 18/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

1. správu o vyúčtovaní poskytnutých dotácií v roku 2016 z rozpočtu mesta v zmysle        

VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 v znení Dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z   

rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

2. správu z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií podľa VZN mesta č. 3/2013 v roku 

2016 

 

6. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 3/2013 v znení dodatku č. 1 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. V. Staňová, ekonomické oddelenie. Spravodajstvo k bodu 

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 19/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

- poskytnutie dotácie vo výške 11 350 €  pre žiadateľa Futbalový klub SITNO Banská 

Štiavnica s tým, že dotácia bude použitá na činnosť futbalového klubu v roku 2017, v 

súlade s VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica 

- poskytnutie dotácie  vo výške 3 500 € pre žiadateľa Plavecký klub Banská Štiavnica 

s tým, že dotácia bude použitá na činnosť plaveckého klubu v roku 2017, v súlade s 

VZN Mesta Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica 
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- poskytnutie dotácie vo výške 3 900 € pre žiadateľa Športový klub Atléti BS s tým, že 

dotácia bude použitá na činnosť športového klubu v roku 2017, v súlade s VZN Mesta 

Banská Štiavnica č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

- poskytnutie dotácie vo výške 2 500 € pre žiadateľa OZ Margarétka s tým, že dotácia 

bude použitá na projekt Podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby v meste 

Banská Štiavnica v roku 2017, v súlade s VZN mesta č. 3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

 

7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016  

 

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

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

Mgr. Babiaková – poďakovala hlavnému kontrolórovi za zodpovednú prácu, ktorú robí.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

 

Uznesenie č. 20/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za rok 2016. 

 

8. Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Štefultov – Sitnianska, Banská 

Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1 „A“ 

 

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

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

podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 21 /2017 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

      1. spracované Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „Štefultov – 

Sitnianska, Banská Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1 „A“, vymedzené 

ulicami: Hutnícka, Jozefa Gregora Tajovského, Pod Trojickým vrchom, Štefana 

Krčméryho a Boženy Slančíkovej Timravy.  

 

      2.  začatie obstarávania Urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite „ Štefultov –    

           Sitnianska, Banská Štiavnica“ – časť rozvojovej lokality 18.1.1 „A“, vymedzené 

ulicami: Hutnícka, Jozefa Gregora Tajovského, Pod Trojickým vrchom, Štefana 

Krčméryho a Boženy Slančíkovej Timravy. Obstarávateľom je súkromná osoba: 

Marián Maruniak, bytom Námestie sv. Trojice č. 11/7, Banská Štiavnica. súkromná 

osoba  
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9. Informatívna správa o vypracovaní Urbanistickej štúdie obytná zóna v lokalite 

Principlac (F.P.B. 14.1.2. – južná časť – rozšírenie, ohraničená ulicami Roľnícka 

a Ovocná) Banská Štiavnica  

 

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

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

podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 22/2017 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

      informatívnu správu o vypracovaní  a prerokovaní Urbanistickej štúdie – obytnej zóny    

      v lokalite Principlac  ( F.P.B. 14.1.2 –južná časť – rozšírenie, ohraničená ulicami    

      Roľnícka a Ovocná), Banská Štiavnica.   

 

10. Návrh na delegovanie člena do redakčnej rady Štiavnických novín  

 

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

N. Babiaková, primátorka mesta, spracovateľmi sú: Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

a Mgr. M. Kríž, redaktor Štiavnických novín.    

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

 

Uznesenie č. 23/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      dobrovoľné vzdanie sa členstva Mgr. Zuzany Paškayovej v redakčnej rade Štiavnických 

      novín v zmysle Štatútu týždenníka ŠN  

 

B. V y m e n o v á v a  

     člena redakčnej rady Štiavnických novín v zmysle Štatútu týždenníka ŠN  

     Miroslavu Luptákovú 

 

11. Správa k obnove činnosti komisie pre pamätihodnosti mesta  

 

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

spracovateľom je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ. Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  

Diskusia:  

Mgr. Pál – je rád, že komisia obnovuje svoju činnosť, spýtal sa, či ešte existuje komisia 

historicko – dokumentačná? 

Mgr. Babiaková – táto neexistuje, je to v jednej komisii. Ak chceme mať podklady a 

výstupy, treba aby komisia seriózne pracovala.  

RNDr. Bačík – spýtal sa, či treba prijať uznesenie k rozšíreniu odmeňovania? 

Mgr. Babiaková – je schválený poriadok pre odmeňovanie komisií, urobí sa jeho dodatok. 

Ak chceme seriózny výstup, treba k tomu seriózne pristúpiť.  
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Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo         

 

Uznesenie č. 24/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. O d v o l á v a   

PhDr. Irenu Roháčovú, CSc. 

Ing. arch. Ivetu Chovanovú, 

Ing. Jaromíra Piliara, z členstva v komisii pre pamätihodnosti mesta.  

 

B.  V o l í  

      Mgr. Petra Chytila, 

      Mgr. Andreu Gregovú, za členov do komisie pre pamätihodnosti mesta.    

 

12. Majetkové veci mesta  

 

a) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného 

nehnuteľného majetku mesta – „rodinný dom“ na Ulici J. K. Hella č. 7 

 

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

MsÚ, spracovateľkou je JUDr. E. Jaďuďová, a M. Orgoniová, odd. právne a správy 

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

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 25/2017 

 
Mestské zastupiteľstvo   

A. R u š í  

1)  Uznesenie č. 100/2015 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici konaného     

             dňa 19. augusta 2015 v celom rozsahu. 

 

2)  Uznesenie č. 121/2015 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici konaného   

             dňa 21. októbra 2015 v celom rozsahu. 

 

B. S ch v a ľ u j e   

1) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a odst. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí,  na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica 

a to:  

- rodinný dom súp. č. 409, postavený na pozemku parcela č. C KN  2398  

a prislúchajúce pozemky:   

- par. č. C KN 2398, vo výmere 116 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- par. č. C KN 2399, vo výmere 266 m
2
, trvalý trávnatý porast 

- par. č. C KN 2401/2, vo výmere 106 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie 

- par. č. C KN 2402/1, vo výmere 776 m
2
, záhrada 

 

 

Nehnuteľnosti sú vedené na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici na LV 

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

Štiavnica.  
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 2)        vymenovanie súťažnej komisie na otváranie obálok v zložení:  

predseda komisie:  Mgr. Karol Palášthy 

členovia komisie:   RNDr. Pavel Bačík 

                    Ing. Ján Čamaj 

        Mgr. Mikuláš Pál 

                               JUDr. Jaďuďová Emília 

náhradník:              Ing. Ivana Ondrejmišková     

zapisovateľ:           Marianna Orgoniová  

 

C. P o v e r u j e  

1) Mestský úrad, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

zverejniť, najmenej 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej 

súťaže, podmienky   obchodnej verejnej súťaže a zabezpečiť vyhodnotenie súťažných návrhov 

komisiou menovanou   v časti A. 2) tohto uznesenia. 

           Výsledok súťaže a spôsob naloženia s majetkom mesta v rámci schválených súťažných 

podmienok po prerokovaní v mestskej rade predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. 

 

     Prílohy k uzneseniu: 

1) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

Zverejnené na úradnej tabuli  dňa:  27.02.2017 

          

Mesto Banská Štiavnica 
v y h l a s u j e 

 

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie 

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta 

Banská Štiavnica: 

- rodinný dom súp. č. 409, postavený na pozemku parcela č. C KN  2398  

a prislúchajúce pozemky:   

- par. č. C KN 2398, vo výmere 116 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- par. č. C KN 2399, vo výmere 266 m
2
, trvalé trávne porasty 

- par. č. C KN 2401/2, vo výmere 106 m
2
, zastavané plochy a nádvoria,  

- par. č. C KN 2402/1, vo výmere 776 m
2
, záhrada.

 

 

Popis nehnuteľnosti – nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. J. K Hella č. 7 v Banskej Štiavnici, rodinný 

dom je t. č. sídlom správy pohrebísk. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území obce v chránenom území pamiatkovej rezervácie a z 

časti zasahujú do ochranného pásma cintorína.   

 

Ide o jednoposchodový murovaný dom, čiastočne podpivničený so sedlovou a z ½ valbovou strechou. 

Objekt je napojený na verejnú elektrickú a vodovodnú sieť, kanalizácia je zaústená do trativodu. 

Základy sú kamenné bez izolácie, odvodové murivo kamenné, hr. 55 – 90 cm. Stropy sú čiastočne 

klenbové a čiastočne drevené. Krytina krovu je z pozinkovaného plechu.  

Vykurovanie je elektrickými akumulačnými pecami a pecou na tuhé palivo.  

Vek objektu bol znalcom odhadnutý na viac ako 100 rokov. Severozápadne od domu sa na par. č. 

2399 nachádza kopaná studňa s priemerom 800 mm a hĺbkou 4,5 m. 
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PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

 

I  

Úvodné ustanovenie 

 Predaj nehnuteľnosti  sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

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

Štiavnica a uznesením Mestského  zastupiteľstva V Banskej Štiavnici č. 25/2017, zo dňa 22. 

februára 2017.  

II 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

 

1.  Predmetom  obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej  ponuky  na kúpu nehnuteľností  

 rodinného domu súp. č. 409, postaveného na pozemku parcela č. C KN  2398 a prislúchajúcich   

            pozemkov:  par. č. C KN 2398, vo výmere 116 m2, zastavané plochy a nádvoria; par. č. C KN   

            2399, vo výmere 266 m2, trvalé trávne porasty; par. č. C KN 2401/2, vo výmere 106 m2,   

            zastavané plochy a nádvoria a par. č. C KN 2402/1, vo výmere 776 m2, záhrada. 

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je 26 000,00  €,   

             slovom: dvadsaťšesťtisíc eur. 

3. Cena je určená dohodou, všeobecná hodnota nehnuteľnosti je určená znaleckým posudkom č.   

             1/2017  zo dňa 07.01.2017, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom. 

 

III 

Časový plán súťaže 

 

1. Vyhlásenie súťaže: 27.01.2017 

2. Do znaleckého posudku môžu záujemcovia nahliadnuť na Mestskom úrade, odd. právnom a 

správy  majetku, počas úradných hodín, do doby uzávierky tejto obchodnej verejnej súťaže 

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je  29.03.2017 o 15.00 hod.  

4. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 29.03.2017 o 15.15 hod.  v Zasadacej 

miestnosti Mestského úradu. 

5. Oznámenie vybraného návrhu :  do 10  dní od schválenia mestským zastupiteľstvom 

6. Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom mesta v rámci schválených súťažných 

podmienok bude po prerokovaní v mestskej rade predložený na najbližšie zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s odporučením víťaza, o ktorom MsZ rozhodne 

uznesením. 

 

IV 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Obchodná verejná  súťaž   sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže 

na úradnej tabuli Mesta Banská Štiavnica dňa 27.02.2017 

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov budú 

všetky zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna.  

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII.  týchto 

podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

5. Záujemca zloží na účet Mesta Banská Štiavnica č. 1471306959/0200, ( IBAN: 

SK7802000000001471306959) vedený vo VÚB v Banskej Štiavnici,  zálohu 3.000,- € 

(slovom tritisíc eur), tak, aby táto bola pripísaná na  účet Mesta najneskôr 29.03.2017, do 

15,00 hod. tak, aby bolo možné preveriť jej pripísanie  na účet mesta pred vyhodnotením 

podaných návrhov. O zložení zábezpeky predloží navrhovateľ k svojmu návrhu hodnoverný 

doklad  potvrdený bankou. Na príkaze musí byť uvedený účel platby a kto platbu realizoval 

(záloha na predaj nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži, firma – meno a priezvisko).   



- 35 - 
 

6. Ak vybraný záujemca o kúpu majetku zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie kúpnej  

zmluvy, prepadne uhradená záloha na kúpnu cenu v prospech Mesta Banská Štiavnica z titulu 

zmluvnej pokuty!  

7. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s Mestom 

Banská Štiavnica zmluvu o budúcej zmluve, respektíve kúpnu zmluvu, nebude sa môcť 

zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu. 

8. V prípade zmarenia výberu podľa vyššie uvedenej vety bude navrhnutý za kupujúceho druhý 

záujemca v poradí, ak jeho ponuka bola od ponuky, ktorá vyhrala nižšia najviac o výšku 

zálohy, za podmienky, že pred uzatvorením zmluvy zloží zálohu vo výške požadovanej 

predmetnou verejnou obchodnou súťažou.   

9. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich najneskôr do ukončenia lehoty 

na   predkladanie ponúk. 

10. Vyhlasovateľ – Mesto Banská Štiavnica písomne oboznámi záujemcov s výsledkom verejnej 

obchodnej súťaže do 10 dní od schválenia  vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže   

v Mestskom zastupiteľstve. 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť   

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie  

ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.   Zmena podmienok súťaže sa vykoná 

spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená. 

12. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorý sa nachádza na Mestskom   

úrade Banská Štiavnica, vyžiadať si bližšie informácie o stave objektu a dohodnúť si 

obhliadku objektu na Mestskom úrade, odd. právnom a správy majetku v úradných hodinách.   

13. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach  

súťaže. 

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

15. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý 

v súťaži zvíťazil.  

16. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa otvárania obálok, potom už komisia pracuje 

samostatne. 

17. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 dní od ukončenia predkladania návrhov 

súťaže na účet uvedený v predloženom  návrhu. 

 

V 

Podmienky  predaja 

 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti, schválením Mestským zastupiteľstvom 

v Banskej Štiavnici. 

2. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov 

súťaže kupujúcemu, inak stráca nárok na kúpu objektu a zaplatená zábezpeka prepadá 

v prospech predávajúceho. 

3. Cenu za nehnuteľností, po odpočítaní zábezpeky, kupujúci uhradí  pred podpisom kúpnej 

zmluvy, t. j. najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže kupujúcemu. 

Kupujúci spolu s ponúknutou kúpnou cenou uhradí aj cenu znaleckého posudku vo výške 

200,- €, cenu za vyhotovenie geometrického plánu č. 34544011-64/2014 vo výške 280,00 €, 

cenu za vyhotovenie geometrického plánu č. 34544011-95/2016 vo výške 300,00 € a poplatok 

za vklad nehnuteľnosti do KN vo výške 66,00 €. 

4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Mesto Banská Štiavnica po uhradení celej 

kúpnej ceny a prislúchajúcich poplatkov. 

 

VI 

Kritéria hodnotenia návrhov 

 

1. Kritériá hodnotenia  predložených návrhov sú nasledovné:                
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  najvyššia navrhovaná kúpna cena nehnuteľnosti predložená 

navrhovateľom                                        

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude 

priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  poradie č. 2 . Takto 

bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.  

3. V prípade rovnakých návrhov  rozhodne skorší termín podania návrhu. 

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom 

a ďalších miestach – mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 

 

VII 

Podanie ponuky/ návrhu 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu 

vyhlasovateľa :  

    Mesto Banská Štiavnica  

    Radničné nám. č. 1 

     969 24 Banská Štiavnica 

        s viditeľným označením - textom :  

„NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA ODKÚPENIE „rodinného domu J. K. Hella č. 7“ 
 

2.  Poverený zamestnanec podateľne Mestského úradu vyznačí na obálke „ Prijaté : poradie 

návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím  podpisom “.  

 

3. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie : 

3.1. presné označenie navrhovateľa  

(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.; fyzická osoba 

podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, 

a priloží kópiu živnostenského listu, resp. aktuálneho výpisu z obchodného registra a 

tel. č.) 

3.2. označenie nehnuteľnosti o ktorú má navrhovateľ záujem  

3.3. ponuku kúpnej ceny a splnenie podmienky uhradenia zálohy   

3.4. záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak,  ako stojí a leží  za ním   

          navrhnutú cenu,   ktorú zaplatí  tak, ako je uvedené v čl. V. bod 2 a 3 tohto  vyhlásenia   

          súťaže 

3.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej  súťaže  

3.6. čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote splatnosti   

          žiadne záväzky  voči Mestu Banská Štiavnica a organizáciám zriadeným Mestom   

          Banská Štiavnica; štátu;  

          daňovému úradu; sociálnej a zdravotnej poisťovni (tlačivo si žiadateľ môže   

          vyzdvihnúť na Mestskom úrade) 

3.7.     číslo účtu na ktorý má byť v prípade neúspechu v súťaži vrátená finančná záloha.      

3.8.    ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný / u právnickej osoby aj  pečiatka   

          a podpis konajúcej osoby /. 

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní 

ponúk zo súťaže vylúčený. 

 

 Banská Štiavnica, dňa ................... 

 

                Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.   

              primátorka mesta 

 

Za správnosť: JUDr. Jaďuďová, v. r.   
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13. Informatívna správa o realizácii Národného projektu Podpora vybraných sociálnych 

služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni  

 

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

Babiaková, primátorka mesta. Spracovateľkami sú: Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

a Mgr. S. Kiripolská, odd. RRaMV.    

Mgr. Babiaková - cieľom projektu je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych 

služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, 

štandardizované odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované 

v oblasti sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 

svoje problémy.  

Diskusia:  

H. Koťová – je to vynikajúca vec, spýtala sa, v ktorých priestoroch bude komunitné centrum 

pracovať? 

Mgr. Babiaková – bude na Šobove, oficiálne nebolo zaregistrované, registrácia je od 19. 7. 

2016, pracovná doba je uvedená, centrum musí spĺňať stanovené podmienky.  

H. Koťová – zaujímala sa, či doňho môžu chodiť aj občania z iných častí mesta? 

Mgr. Babiaková - áno, osveta prebieha prostredníctvom Štiavnických novín, je to otvorené.   

Mgr. Pál – spýtal sa, do kedy bude projekt trvať? 

Mgr. Babiaková – do 30. 6. 2019.   

RNDr. Bačík – oceňuje, že zamestnanci sú ľudia z komunity, Bytová správa bude s nimi 

spolupracovať.  

Mgr. Babiaková – sú to vzdelaní ľudia a majú záujem o prácu.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 26/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Informatívnu správu o realizácii Národného projektu Podpora vybraných sociálnych   

      služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. 

 

14. Rôzne 

 

Mgr. Babiaková: 

 V Štiavnických novinách bola informácia o LSPP a novej pohotovosti, Mesto dostalo 

návrh už v minulom roku a reagovalo naň. 15. 2. sa uskutočnilo stretnutie, rokovali za 

účasti ministra zdravotníctva, štátnej tajomníčky a generálneho riaditeľa sekcie stratégie 

programov, všetky argumenty za zachovanie služby boli vyslovené, budú povinné body, 

doplnkové povinné body a body, ktoré môžu byť. Banská Štiavnica pôjde ako povinný 

doplnkový bod. Na stretnutí hovorila s ministrom aj o iných veciach, týkajúcich sa 

zdravotníctva. Keď pôjde návrh na medzirezortné pripomienkovanie, dostane ho aj ona 

na pripomienkovanie. 

 

 21. 2. 2017 sa uskutočnilo rokovanie Mesta Banská Štiavnica s riaditeľom Všeobecnej 

nemocnice Žiar nad Hronom, ktorý prezentoval, že akceptujú zámery mesta Banská 

Štiavnica a začne sa s úpravou prízemia nemocnice, kde by mali byť poskytované  
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zdravotnícke služby.  Obidve strany majú záujem na zlepšení zdravotnej starostlivosti 

v našom meste. 

   

 Mesto Banská Štiavnica bolo úspešné v projekte „Zhodnocovanie bioodpadu 

a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici“, ktorý podali Technické služby, m. p.. Banská 

Štiavnica bude mať kompostáreň, bude sa môcť zhodnocovať nielen zelený bioodpad, ale 

aj kuchynský bioodpad z domácností. Schválený projekt obsahuje aj zakúpenie techniky 

na zber bioodpadu a technologické vybavenie kompostárne – traktor, nakladač, rezací 

a miešací voz, prekopávač kompostu, sito, drvič kuchynského odpadu a pod.. 

Kompostáreň sa bude nachádzať v areáli zberného dvora. Celkové oprávnené výdavky 

projektu boli schválené vo výške max. 1 940 474,29 €, z čoho 95 % je nenávratný 

finančný príspevok, t. j. 1 843 450,58 € a zvyšných 5 % je spolufinancovanie mesta 

Banská Štiavnica. Kompostáreň by mala byť sprevádzkovaná v marci 2018.   

   

 7. 3. 2017 sa uskutoční zasadnutie Fóra slovenskej komisie UNESCO, čo je vlastne Valné 

zhromaždenie, aj vo väzbe na Banskú Štiavnicu.  

 

Ing. Zimmermann -  pripomenul, že 31. 3. 2017 je termín na odovzdanie vyplneného tlačiva 

„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ za rok 2016, doplniť 

údaje je možné do 30. 4.2017.   

    

15. Interpelácie a dopyty  

Poslanci MsZ: 

H. Koťová – požiadala mestskú políciu o kontroly ihriska medzi panelákmi ulíc: MUDr. J. 

Straku, Pátrovská a L. Svobodu, chodia tam obyvatelia so psami, je tam neporiadok, 

- požiadala riaditeľa TS, m. p. o kontrolu stojiska na odpad na Ul. MUDr. J. Straku, je tam 

veľký neporiadok,  

- za panelákom na Ulici L. Svobodu č. 23 – 28, mal by sa rozširovať chodník, je tam východ 

z garáží, ničí sa zeleň, požiadala o písomnú odpoveď k veci. 

Mgr. Babiaková – je požiadavka na riešenie zelene, znehodnocuje sa to vozidlami, na jar sa 

vec bude riešiť.  

 

Mgr. Pál – spýtal sa, ako je to s pracoviskom Daňového úradu v Banskej Štiavnici? 

Mgr. Babiaková – zatiaľ je tu, vo veci konala. Prechádza sa na elektronický systém, menšie 

úrady nie je možné udržať. V danej veci hovorila aj s prezidentom Finančnej správy pánom 

Imreczem, následne bola na rokovaní s riaditeľkou Daňového úradu v Banskej Bystrici. 

Zberné miesto zostane v Banskej Štiavnici, ostatní zamestnanci by mali odísť do Žiaru nad 

Hronom.  

 

R. Antalová – cez letnú turistickú sezónu sa pýtala na možnosť rozšírenia parkovacích miest 

pred Skanzenom, či sa vo veci konalo? 

Mgr. Babiaková – k veci dá písomnú odpoveď.   

R. Antalová – na Katovej ulici, smerom na Zigmund šachtu je chodník v zlom stave (pred 

domom pani Buzalkovej) 

Mgr. Babiaková – chodník je z dosiek vedený na brale, urobí sa obhliadka.  

R. Antalová – na Pechovej ulici je situácia zlá, svah sa posúva, padajú skaly z múru,   

Mgr. Babiaková – vyzvala Ing. Hlinku, aby to išiel hneď po rokovaní MsZ pozrieť.   



- 39 - 

 

R. Antalová – navrhla zvolať stretnutie k sociálnemu taxíku za účasti poslancov a 

prevádzkovateľa, čo obnáša ich práca, 

Mgr. Babiaková – bol pripravený materiál na rokovanie MsZ, povedalo sa, že sa počká 

a materiál sa dá na rokovanie MsZ po I. štvrťroku. Prevádzkovateľ má zmluvu do konca 

marca, chceli rozšírenie služieb. 

R. Antalová – na Povrazníku pri bytovkách sú haldy odpadu, spýtala sa riaditeľa TS, m. p. 

ako tomu zabrániť? 

P. Heiler, TS, m. p. -  odpad sa vyváža 2x týždenne, monitorujú to.  

 

Mgr. Kružlic -  spýtal sa na dom na Kammerhofskej ulici (pod p. Angušom), je vo veľmi 

zlom stave.  

Mgr. Babiaková – majiteľ bol vyzvaný, dom je ešte v horšom stave po zime.  

Ing. Kladivíková – bolo vydané nariadenie na zabezpečenie objektu.   

 

RNDr. Bačík – navrhol rokovať s majiteľmi prevádzky 6/4 o potrebe osadenia DZ zrkadla, 

pri výjazde z Mládežníckej ulice, po pravej strane sú dve parkovacie miesta, je tam zlý 

výhľad, dopravná situácia je neprehľadná,  

- pozval záujemcov dňa 6. 3. 2017 o 14:30 hod. sa pri Pomníku padlých uskutočnia oslavy 

oslobodenia, tento rok to pripadne na rovnaký deň, ako bola Banská Štiavnica oslobodená.   

  

Mgr. Palášthy – občania ho oslovili s požiadavkou, či by bolo možné v bazéne plavárne 

odstrániť dráhy, aby sa dalo plávať na šírku? 

Ing. Čamaj – plavci potrebujú dráhy, je to 50 : 50.  

 

H. Koťová – ohľadne sociálneho taxíka, 3 sektor má ponuku na spoluprácu so Škodou, mohli 

by si prenajať auto a robiť túto prepravnú službu.    

Mgr. Babiaková – štandard služieb sa rozširuje, ničomu sa nebráni, treba konať v záujme 

ľudí.  
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16. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 15:50 hod. ukončila. 

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

 

 

 

                    Ing. Ivana Ondrejmišková  Mgr. Nadežda Babiaková 

                           prednostka MsÚ        primátorka mesta  

 

 

 

 

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

 

 

 

                     I. overovateľ:                                                          II. overovateľ:  

                        Ivan Beňo                                                            Mgr. Karol Palášthy  

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Eva Turányiová  
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1. Antalová Renáta I I I I I I I I
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3. Barák Ľubomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

5. Beránek Dušan I I I I I I I I
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