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Program rokovania prvého  Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 29. decembra 2006 

 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Správa predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy na funkciu primátora mesta Banská Štiavnica a poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií  
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
8. Voľba zástupcu primátora mesta 
9. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov  
10. Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií  
11. Návrh na poverenie používaním insígnií pri významných  príležitostiach, 

občianskych obradoch a návrh na poverenie uzatvárania štátnych obradov – 
uzavretie manželstva  

12. Plat primátora mesta 
13. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta pri ukončení 

volebného obdobia 
14. Návrh na voľbu členov Valného zhromaždenia a členov Dozornej rady Mestské lesy 

Banská Štiavnica, s.r.o.  
15. Návrh na voľbu členov Valného zhromaždenia a členov Dozornej rady Bytovej 

správy s.r.o. Banská Štiavnica 
16. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Joergesov dom, a.s. 
17. Predstavenie vedúcich zamestnancov samosprávy, riaditeľov organizácií zriadených 

Mestom Banská Štiavnica 
18. Diskusia 
19. Návrh na uznesenie 
20. Záver 
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Zápisnica zo zasadnutia prvého Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného 
dňa 29. decembra 2006  

 
 
 

Prítomní: 
 
1. Ing. Marián Lichner, CSc., doterajší primátor mesta 
2. Mgr. Pavol Balžanka, novozvolený primátor mesta 
 
3. Poslanci MsZ:  RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam  
      Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, RNDr. Hubert Hilbert, Peter     
      Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Ondrej    
      Michna, Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír Palovič, PhDr. Peter  
      Šemoda, Ing. Marián Zimmermann 
      spolu prítomných poslancov 17, t. j. 100 % účasť 
 
4. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
5. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór 
6. Ivan Petrinec, predseda Mestskej volebnej komisie 
7. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. Banská Štiavnica 
8. Ing. Marián Jakubovie, riaditeľ BS s. r. o. Banská Štiavnica 
9. Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL Banská Štiavnica s. r. o. 
10. Ing. Štefan Šulek, riaditeľ RN n. o. 
11. Vedúci oddelení MsÚ:  Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického 
                                            Ing. Jaromír Piliar, ved. organizačného odd.   
                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik – Školský úrad 
                                            Ing. Vladimír Kotilla, náčelník MsPO 
 
12. Helena Podracká, KSS 
13. RNDr. Naďa Kvaková, ĽS-HZDS 
14. Norbert Kaník, SDKÚ-DS 
15. Janka Trilcová, riaditeľka MŠ Mierová 
16. Mária Gašparová, riaditeľka MŠ Ul. 1. mája 
17. PaedDr. Nadežda Dobrovičová, riaditeľka ZŠ J. Kollára 
18. Jana Beňová, ZŠ A. Sládkoviča 
19. Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka 
20. Ondrej Binder, poslanec BBSK 
21. ostatní prítomní 
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1. Otvorenie 
     Rokovanie Prvého mestského zastupiteľstva po vykonaných voľbách do orgánov 
samosprávy otvoril Ing. Marián Lichner, CSc., primátor mesta. Privítal novozvoleného 
primátora mesta Mgr. Pavla Balžanku, novozvolených  poslancov MsZ, predstaviteľov 
politických strán a ostatných prítomných. Konštatoval 100 % účasť poslancov MsZ.  
Poďakoval doterajšiemu poslaneckému zboru za vykonanú prácu v prospech Banskej 
Štiavnice a novozvolenému primátorovi a samospráve mesta poprial veľa dobrých rozhodnutí 
a úspechov vo svojej práci. Odporučil, aby rokovanie prebiehalo podľa vopred pripraveného 
programu, ktorí poslanci MsZ bez pripomienok jednohlasne schválili.  

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
     Za zapisovateľa zápisnice určil primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. Evu Turányiovú, 
zamestnankyňu MsÚ. Za overovateľov zápisnice určil poslancov PaedDr. Milana Klauza 
a Ing. Ondreja Michnu.  
 
3. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov    
      samosprávy na funkciu primátora mesta Banská Štiavnica a poslancov Mestského      
      zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica.   
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložil ju pán Ivan Petrinec, predseda 
Mestskej volebnej komisie. Za primátora mesta bol zvolený Mgr. Pavol Balžanka (koalícia 
SDKÚ-DS, KDH).  
Za poslancov MsZ boli zvolení: 
Volebný obvod č. 1 
1. Ing. Juraj Čabák, SDKÚ – DS, KDH    
2. RNDr. PhD. Hubert Hilbert, SMER-sociálna demokracia  
3.   Ing. arch. Peter Mravec,  SDKÚ – DS, KDH 
Volebný obvod č. 2 
1. Ľubomír Barák, nezávislý kandidát 
2. Ing. Marián Zimmermann, SMER – sociálna demokracia 
3. Peter Ivaška, SDKÚ-DS, KDH 
4. PaedDr. Milan Klauz, nezávislý kandidát 
Volebný obvod č. 3  
1. JUDr. Dušan Lukačko, nezávislý kandidát 
2. PhDr. Peter Šemoda, nezávislý kandidát 
Volebný obvod č. 4 
1. Ivan Beňo, SMER-sociálna demokracia 
2. RNDr. Pavel Bačík, nezávislý kandidát 
3.   Helena Koťová, SDKÚ-DS, KDH 
4.   Mgr. Karol Palášthy, SDKÚ-DS, KDH  
5. MVDr. Stanislav Ďurkan, ĽS – HZDS 
6. Ing. Ondrej Michna, SDKÚ-DS, KDH  
Volebný obvod č. 5  
1. Ing. Miriam Blaškovičová, SDKÚ-DS, KDH  
2. Ing. Slavomír Palovič, SDKÚ – DS, KDH 
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Poďakoval členom mestskej volebnej komisie za vykonanú prácu, zvlášť poďakoval 
zapisovateľke mestskej volebnej komisie Ing. Anne Karabellyovej. Zaželal odchádzajúcemu 
primátorovi a MsZ veľa nových úspechov a novému primátorovi a novému MsZ šťastnú ruku 
pri vedení mesta.  
 
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií 
     Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. požiadal Mgr. Nadeždu Babiakovú, prednostku 
MsÚ o prečítanie sľubu primátora mesta a poslancov MsZ a všetkých prítomných poprosil, 
aby povstali. 
Sľub primátora mesta podľa  § 13 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Mgr. Pavla Balžanka zložil zákonom predpísaný sľub podaním ruky doterajšiemu primátorovi 
Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc. a podpísaním sľubu. Následne prevzal insígnie. Prítomní sa 
posadili.  
Ing. Marián Lichner, CSc. skonštatoval, že týmto aktom práva a povinnosti prechádzajú na 
novozvoleného primátora, poblahoželal mu a poprial, aby sa mu v práci darilo, poďakoval 
všetkým prítomným za spoluprácu, za to čo sa dosiahlo za predchádzajúcich 16 rokov, kedy 
vykonával funkciu primátora mesta  a vyslovil presvedčenie, že rozvojové  programy, ktoré sú 
naštartované budú pokračovať a že sa v Banskej  Štiavnici budú zlepšovať životné podmienky 
obyvateľov. Odovzdal slovo Mgr. Pavlovi Balžankovi, primátorovi mesta  a z rokovania 
odišiel.  
 
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva  
     Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta vyzval novozvolených poslancov, aby v poradí, 
v akom budú prečítaní  prednostkou MsÚ Mgr. Nadeždou Babiakovou, pristúpili 
k predsedníckemu stolu a podpísaním sľubu a podaním ruky primátorovi mesta  zložili 
zákonom predpísaný sľub.  
Sľub poslancov mestského zastupiteľstva podľa § 26 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:  
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Všetci novozvolení poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub. 
 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta  
     Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – oslovil ctený poslanecký zbor, vážených hostí, 
vážených  spoluobčanov mesta Banská Štiavnica pri príležitosti slávnostného a prvého 
zasadnutia MsZ v Banskej Štiavnici v jeho novom funkčnom období.   
Mesta ovenčeného mnohými prvenstvami svetového významu, ktorého jedinečnosť je s úctou 
uznávaná. Prihovoril sa ako primátor stredovekého banského mesta, situovaného  
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v prekrásnom prírodnom prostredí Štiavnických vrchov,  ktoré v svojej celej kráse 
a výnimočnosti bolo  v roku 1993  zapísané na Listinu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Ak sa myšlienkami prenesieme do čias minulých, do zlatého veku 
Banskej Štiavnice, môžeme hrdo konštatovať, že naše mesto  bolo jedným 
z najvýznamnejších v rámci vedecko technického a hospodárskeho progresu v Európe. 
Banská Štiavnica je  kultúrno historickým, umeleckým a  akademickým skvostom. 
Jednoduchou úvahou by sa dalo povedať, že vlastnenie takéhoto dedičstva predurčuje jeho 
vlastníkov k úspechu. Sami sme však živými svedkami toho, že to nemusí  byť vždy tak  
jednoznačne pravidlom. Veľké a v ponímaní nášho mesta významné dedičstvo si vyžaduje 
o to významnejší a  zodpovednejší prístup k správe tohto dedičstva, so záväzkom uchovania 
ho pre budúce generácie. Tento záväzok vnímam aj ja  a dúfam, že ho vnímajú aj novozvolení 
poslanci i celý poslanecký zbor. Uvedomujem si, že aktuálna zmena v banskoštiavnickej 
samospráve sa snúbi s veľkými očakávaniami, najmä zo strany spoluobčanov nášho mesta. 
Víziu, ktorá bola  ponúknutá pri voľbe je potrebné  naplniť, alebo aspoň maximalizovať úsilie 
o jej naplnenie. Víziu samosprávy pre Banskú Štiavnicu, že naše mesto bude životaschopným, 
atraktívnym a bezpečným mestom, ktoré dýcha rozvojom  a stavia na svojom unikátnom 
kultúrnom a historickom dedičstve. Banská Štiavnica bude mestom, ktoré poskytuje dobré 
príležitosti pre rodiny, jednotlivcov a podnikateľov. Banská Štiavnica bude mestom, ktoré je 
zárukou prosperity a vysokej kvality života pre svojich obyvateľov i návštevníkov. Poslaním 
samosprávy Banskej Štiavnice preto bude poskytovanie vysoko kvalitných a ľahko 
dostupných služieb pre všetkých obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov. Budeme 
podporovať   ekonomický rozvoj, investície a rozvoj cestovného ruchu, v nadväznosti na 
unikátne kultúrne a historické prostredie.  Zabezpečíme obnovu a rozvoj infraštruktúry 
a spríjemníme prostredie. Budem rád, ak sa o Banskej Štiavnici bude hovoriť ako 
o pulzujúcom meste, ktoré je mestom  pre prácu i zábavu, s kvalitnou životnou úrovňou, 
bezpečné a priateľské, s rozsiahlou ponukou kvalitných kultúrnych a športových podujatí.  
Mesto, ktoré vytvára podmienky pre život podporou dobrého bývania. Mesto, z ktorého 
netreba odchádzať, či dokonca utekať. Mesto  s modernými školami a školskými 
zariadeniami, ktoré rešpektujú individuálne potreby a záujmy žiakov a vzdelávacími 
programami, orientovanými na potreby vzdelanostnej modernej spoločnosti. Mesto, ktorého  
budúcnosť stojí na jasných plánoch a transparentnom financovaní. Samozrejme, všetko za 
aktívnej účasti Vás, všetkých spoluobčanov.  V atmosfére malého historického mesta treba 
dbať o rozvoj dobrých vzťahov, spolupráce, rozvoj ľudských zdrojov, s akcentom na dostatok 
práce. Myslím si, že samospráva by mala byť príkladom svojou otvorenosťou, čestnosťou 
a pracovitosťou. Musí zodpovedne pristupovať k plneniu si  povinnosti voči obyvateľom bez 
rozdielu, či sú to seniori, ekonomicky aktívni obyvatelia, mládež či deti. Som presvedčený, že 
novozvolení predstavitelia banskoštiavnickej samosprávy sa hlásia k odkazu historického 
dedičstva a majú ambície nadviazať na prácu predchádzajúceho zastupiteľstva ako aj na 
úspechy, ktoré sa podarilo zrealizovať predchádzajúcemu vedeniu nášho mesta.    Aj v tejto 
súvislosti považujem  za potrebné predchádzajúcemu vedeniu mesta a najmä jeho 
predstaviteľovi Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc.  zdvorilo poďakovať za všetko dobré, čo sa 
v nedávnej minulosti  pre Banskú  Štiavnicu  podarilo urobiť. Novej samospráve želám, 
nielen do nového roku, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, ale aby celé funkčné 
obdobie dokázala  svedomite a kvalitne vykonávať službu pre mesto a jeho obyvateľov. 
Ďakujem pekne.   
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7. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh spracoval a predložil Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta. Navrhol nasledovné zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej 
komisie pre vykonanie volieb zástupcu primátora, členov Mestskej rady a členov komisií 
MsZ, členov dozorných rád a správnych rád spoločností s účasťou Mesta Banská Štiavnica: 
Mandátová a volebná komisia: 
Ing. Marián Zimmermann – predseda komisie 
PaedDr. Milan Klauz – člen komisie 
Mgr. Karol Palášthy – člen komisie 
 
Návrhová komisia:  
RNDr. Pavel Bačík – predseda komisie 
Ing. Ondrej Michna -  člen komisie      
PhDr. Peter Šemoda – člen komisie 
 
Prítomní poslanci MsZ bez pripomienok jednohlasne schválili zloženie mandátovej, volebnej 
a návrhovej komisie. 
 
8. Voľba zástupcu primátora mesta  
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh spracoval a predložil Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta. Do funkcie zástupcu primátora mesta v zmysle zákona 
o obecnom zriadení v platnom znení navrhol zvoliť poslanca Ing. Juraja Čabáka. 
Prítomní poslanci MsZ bez pripomienok tento návrh jednohlasne schválili. Po tomto akte bol 
novozvolený zástupca primátora vyzvaný, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom. 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka mu udelil slovo. 
Ing. Juraj Čabák – vážení prítomní, vážené kolegyne a kolegovia poslanci 
Začína 4 ročné obdobie, ktoré je tak ako povedal nový pán primátor naplnené veľkými 
očakávaniami, i ja chcem byť súčasťou tímu, ktorý bude ťahať Štiavnicu dopredu, aby sa 
vytvorila dobrá partia, aby sme o 4 roky,  ak Pán Boh dá a dožijeme v takomto istom zložení, 
mohli povedať, že spolu sme niečo zmenili a spolu sme to dokázali, lebo práca pre 
samosprávu je službou, tak ju ponímam a sám človek neurobí nič bez pomoci ostatných. 
Ďakujem za dôveru a budem ju každým svojím skutkom napĺňať.   
 
9. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov 
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh spracoval a predložil Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta. V zmysle zákona o obecnom zriadení v platnom znení, §-u 14 
navrhol zriadiť Mestskú radu zloženú z poslancov MsZ v počte 5 členov v nasledovnom 
zložení:     
Ing. Juraj Čabák, Ľubomír Barák, Ing. Miriam Blaškovičová, MVDr. Stanislav Ďurkan, Ing. 
Marián Zimmermann 
Prítomní poslanci MsZ bez pripomienok predložený návrh jednohlasne schválili. 
 
10. Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba predsedov a členov komisií 
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh spracoval a predložil Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta. V zmysle zákona o obecnom zriadení v platnom znení, §-u 15, 
navrhol zriadiť 8 komisií MsZ:    
a) Komisiu regionálneho rozvoja, výstavby, územné plánovania a životného prostredia    
b) Komisiu ekonomickú 
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c) Komisiu zdravotnú, sociálnu a bytovú 
d) Komisiu obchodu, služieb a cestovného ruchu 
e) Komisiu športu a mládeže 
f) Komisiu ochrany verejného poriadku               
g) Komisiu školstva 
h) Komisiu kultúry 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednohlasne schválilo komisie MsZ. 
 
Navrhnutí predsedovia komisií z radov poslaneckého zboru boli 
a) Ing. arch. Peter Mravec -  jednohlasne schválený poslancami MsZ  
b) RNDr. Pavel Bačík – jednohlasne schválený poslancami MsZ 
c) PaedDr. Milan Klauz – väčšinou hlasov schválený poslancami MsZ 
d) RNDr. Pavel Bačík – jednohlasne schválený poslancami MsZ 
e) Ing. Slavomír Palovič – väčšinou hlasov schválený poslancami MsZ 
f) JUDr. Dušana Lukačku jednohlasne schválený poslancami MsZ 
g) Mgr. Karol Palášthy – jednohlasne schválený poslancami MsZ 
h) Ing. Marián Zimmermann – jednohlasne schválený poslancami MsZ  
 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka skonštatoval, že navrhnutí predsedovia komisií boli bez 
pripomienok schválení.  
 
Návrh podpredsedov a členov komisií tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov schválilo podpredsedu a členov 
Komisie športu a mládeže, ostatní podpredsedovia a členovia komisií MsZ boli jednohlasne 
schválení.  
 
11. Návrh na poverenie používaním insígnií pri významných príležitostiach, 
občianskych obradoch a návrh na poverenie uzatvárania štátnych obradov – uzavretie 
manželstva   
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh spracoval a predložil primátor 
mesta, Mgr. Pavol Balžanka.  
  
Navrhnutí poslanci MsZ Ing. Juraj Čabák, Ľubomír Barák, Ing. Miriam Blaškovičová, MVDr. 
Stanislav Ďurkan, Ing. Marián Zimmermann a Ing. Ondrej Michna, poverení vykonávaním 
obradov uzavretia manželstva, používaním štátneho znaku a používaním insígnií pri 
významných príležitostiach a občianskych obradoch boli mestských zastupiteľstvom bez 
pripomienok  väčšinou hlasov schválení. 
 
12. Plat primátora mesta  
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Plat primátora je stanovený v zmysle zákona 
SNR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov. 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok vzalo na vedomie plat primátora mesta.  
 
13. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky doterajšieho primátora mesta po 
skončení volebného obdobia.  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh predložila Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ.  



- 8 - 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov schválilo preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky doterajšieho primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc.. 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 1/2006 – prvé MsZ 

Mestské zastupiteľstvo  

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

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy na funkciu primátora mesta a poslancov   
Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici prednesené predsedom mestskej volebnej  
komisie pánom Ivanom Petrincom  
2. vystúpenie doterajšieho primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. 
3. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavla Balžanku 
4. že plat primátora mesta Banská Štiavnica je určený v zmysle zákona SNR č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení       
neskorších predpisov.  

B. K o n š t a t u j e,  ž e 

1.   novozvolený primátor mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka zložil zákonom    
      predpísaný sľub primátora mesta a ujal sa funkcie primátora mesta 
2.   zvolení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica: 

RNDr. Pavol Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová, Ing. Juraj 
Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.,  Peter Ivaška,  
PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, JUDr.Dušan Lukačko, Ing. Ondrej Michna, 
Ing.arch. Peter Mravec,  Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír Palovič,  PhDr.Peter 
Šemoda,  Ing. Marián Zimmermann zložili zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ 

C.  Z r i a ď u j e 
1.   Mestskú radu v počte 5 členov  
2.   Komisie: 

Komisiu regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia  
Komisiu ekonomickú 
Komisiu zdravotnú, sociálnu a bytovú 
Komisiu obchodu, služieb a cestovného ruchu 
Komisiu športu a mládeže 
Komisiu ochrany verejného poriadku               
Komisiu školstva 
Komisiu kultúry 

D.  V o l í :  
1.  do funkcie zástupcu primátora mesta poslanca MsZ Ing. Juraja Čabáka 
2.  za členov Mestskej rady poslancov Mestského zastupiteľstva 
     Ľubomíra Baráka, Ing. Miriam Blaškovičovú, Ing. Juraja Čabáka, MVDr. Stanislava      
     Ďurkana, Ing. Mariána Zimmermanna 
3.  Predsedov komisií MsZ: 
a/ Komisie regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia  
    Ing. arch. Petra Mravca, poslanca MsZ 
b/ Komisie ekonomickej – RNDr. Pavla Bačíka, poslanca MsZ 
c/  Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej – PaedDr. Milana Klauza 
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d/  Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu – RNDr. Pavla Bačíka, poslanca MsZ 
e/  Komisie športu a mládeže – Ing. Slavomíra Paloviča, poslanca MsZ 
f/   Komisie ochrany verejného poriadku – JUDr. Dušana Lukačku, poslanca MsZ               
g/   Komisie školstva – Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ  
h/   Komisie kultúry – Ing. Mariána Zimmermanna, poslanca MsZ 

 
4.  Podpredsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva 
a/  Komisie regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
     Podpredseda:  Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ 
     Členovia komisie: Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ,  Ing. Eduard Rada, Ing. Peter  
     Múdry,  CSc., Ing. arch. Katarína Vošková, Ing. arch. Richard Murgaš, Ing. arch.  
     Ľubica Paučulová, Martin Machárik, Ján Petrík 
     Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa MsÚ 
   
b/ Komisie ekonomickej 
    Podpredseda: Ing. Miriam Blaškovičová, poslanec MsZ 
    Členovia komisie: Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ,  Ing. Miroslav Belovický, Ing.  
    Ivan Žila, Ing. Igor Demian, Ing. Gabriela Maďarová    
    Zapisovateľka: Lýdia Heilerová, zamestnankyňa MsÚ 
 
c/  Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej 
     Podpredseda: Helena Koťová, poslankyňa MsZ 
     Členovia komisie: Ivan Beňo, poslanec MsZ,  MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ   
     PhDr. Peter Šemoda, poslanec MsZ, Richard Vén,  Mgr. Melita Bosáková,  MUDr.   
     Ivan Vojtáš, Ivan Madara, Irena Píšová, MUDr. Katarína Višňovská   
     Zapisovateľka: Ing. Anna Karabellyová, zamestnankyňa MsÚ 
 
d/  Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu 
     Podpredseda: Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ 
     Členovia:  Ľubomír Barák, poslanec MsZ, PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ, Ing.  
     Peter Múdry, CSc.,  Ľudmila Blašková,  Marián Čierny, Marek Kapusta  
     Zapisovateľka: Ing. Ivana Nikolajová, zamestnankyňa MsÚ 
 
e/  Komisie športu a mládeže 
     Podpredseda: Ivan Beňo, poslanec MsZ 
     Členovia: Ľubomír Barák, poslanec MsZ, JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ, Mgr.    
     Karol Palášthy,  Ondrej  Binder,  Karol Melcer,  Ing. Marián Adamský, Ing. Ľubomír  
     Lužina 
     Zapisovateľka: Bc. Galina Beňová, zamestnankyňa MsÚ  
 
f/  Komisie ochrany verejného poriadku               
     Podpredseda: MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ 
     Členovia: PhDr. Peter Šemoda, poslanec MsZ, Mgr. Vladimír Kratoš, Vladimír Auder,  
     Vladimír  Poprac, Ivan Koreň, Mgr. Peter Kovanda  
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   Zapisovateľka: Martina Bačíková, zamestnankyňa MsÚ 
 g/  Komisia školstva 
     Podpredseda: prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc., poslanec MsZ 
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     Členovia:  RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ, PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ,   
     Mgr. Juraj Foltán, Marián Palášthy, Mgr. Pavol Michal,  Mgr. Ján Maruniak, Jana  
     Kruteková 
     Zapisovateľka: Jaroslava Leontovyčová, zamestnankyňa MsÚ 
    
h/  Komisia kultúry 

           Podpredseda: Peter Ivaška, poslanec MsZ 
           Členovia: PhDr. Jozef Labuda, Mgr. Mária Petrová, Ing. Soňa Lužinová, RNDr. Naďa  
           Kvaková, RNDr. Ján Roháč, Ing. Rastislav Marko, Norbert Kaník    
           Zapisovateľka: Katarína Kissová, zamestnankyňa MsÚ 
 
E. S c h v a ľ u j e: 

v zmysle zákona SNR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, §-u 2 náhradu platu za 
nevyčerpanú dovolenku za rok 2005 a 2006 v celkovej výmere 11 týždňov. 
 

F. P o v e r u j e: 
vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch 
uzavretia manželstva a používaním insígnií pri významných príležitostiach a občianskych  
obradoch  
- Mgr. Pavla Balžanku, primátora mesta 

- Poslancov MsZ: Ing. Juraja Čabáka, Ľubomíra Baráka, Ing. Miriam Blaškovičovú, 
MVDr. Stanislava Ďurkana, Ing. Mariána Zimmermanna, Ing. Ondreja Michnu 

 
14. Návrh na voľbu členov Valného zhromaždenia členov Dozornej rady spoločnosti 
Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. 
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh spracoval a predložil Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednohlasne  prijalo 
 

Uznesenie č. 2/2006 – prvé MsZ 
 

Mestské zastupiteľstvo, vzhľadom k zmene zloženia MsZ po vykonaných voľbách do 
orgánov samosprávy mesta: 

A.  O d v o l á v a  
1. Doterajších členov Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská 
Štiavnica,    spol. s. r. o.: 

            Ing. Mariána Lichnera, CSc.  
            Ing. Ivana Gregáňa 

      Vladimíra Popraca 
      Mgr. Juraja Foltána 
      Ľubomíra Baráka 
      Ing. Mariána Zimmermanna 
      Jána Petríka 
      Otíliu Pinterovú 
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   2. Doterajších členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol.   
      s r. o.: Ing. Mariána Zimmermanna Ľubomíra Baráka, Jána Petríka,  Prof. Ing. Júliusa  
      Novotného, CSc., Ing. Evu Demianovú   
   
B. S ch v a ľ u j e  

         1.   Za členov Valného zhromaždenia Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.: 
           RNDr. Pavla Bačíka, poslanca MsZ,  Ľubomíra Baráka, poslanca MsZ,  Petra Ivašku,         
           poslanca MsZ,  JUDr. Dušana Lukačku, poslanca MsZ, Ing. Slavomíra Paloviča,  
           poslanca MsZ,  Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ a  Mgr. Pavla Balžanku,   
          primátora mesta  a Otíliu Pinterovú - združenie zamestnancov MsL spol. s r. o. 
 
         2. Za členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.: 
            Ing. Mariána Zimmermanna, poslanca MsZ,  Ing. arch. Petra Mravca, poslanca MsZ,   
            Ing. Miriam Blaškovičovú, poslankyňu MsZ,  Ing. Evu Demianovú za zamestnancov  
            Mestských lesov Banská Štiavnica spol. s r. o. a Ing. Romana Leontovyča.   
 
15. Návrh na voľbu členov Valného zhromaždenia a členov Dozornej rady spoločnosti 
Bytová správa s. r. o., Banská Štiavnica 
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh predložil Mgr. Pavol Balžanka, 
primátor mesta. Stiahol späť návrh na odvolanie Dozornej rady spoločnosti Bytová správa s. 
r. o., pretože jej zloženie zostane pôvodné.    
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednohlasne prijalo 
 

Uznesenie č. 3/2006 – prvé MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo, vzhľadom k zmene zloženia MsZ po vykonaných voľbách do 
orgánov samosprávy mesta: 
A: O d v o l á v a 

1. Doterajších členov Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, spol. s r. o.  
Banská Štiavnica 

          Ing. Mariána Lichnera, CSc.  
          Ing. Juraja Čabáka 
          MVDr. Stanislava Ďurkana 
          Ing. Ivana Gregáňa 
          Ing. Ondreja Michnu 
          Mgr. Jozefa Schinglera 
          Antona Gregussa 
B:  S c h v a ľ u j e 

1.  Za členov Valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, spol. s r. o. Banská   
Štiavnica: 

            PaedDr. Milana Klauza, poslanca MsZ,  PhDr. Petra Šemodu, poslanca MsZ, Ivana  
            Beňu, poslanca MsZ, Helenu Koťovú, poslankyňu MsZ, Ing. Juraja Čabáka, poslanca  
            MsZ, Ing. arch. Petra Mravca, poslanca MsZ a Mgr. Pavla Balžanku, primátora mesta. 
 

2.  doterajších členov Dozornej rady spoločnosti Bytová správa, spol. s r. o. Banská  
      Štiavnica: 

            MVDr. Stanislava Ďurkana, poslanca MsZ, Ing. Ondreja Michnu, poslanca MsZ a   
            Júliusa Koleka 
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16. Návrh na voľbu zástupcov do orgánov spoločnosti Joergesov dom, a. s.  
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh predložil primátor mesta  
Mgr. Pavol Balžanka.   
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednohlasne prijalo 
 

Uznesenie č. 4/2006 – prvé MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo, vzhľadom k zmene zloženia MsZ po vykonaných voľbách do 
orgánov samosprávy mesta: 
 
A: O d v o l á v a 
     z orgánov akciovej spoločnosti Joergesov dom doterajších zástupcov mesta:    

1.  z predstavenstva spoločnosti Joergesov dom a. s. Banská Štiavnica Ing. Ivana Gregáňa   
 
2.   z dozornej rady Joergesov dom a. s. Banská Štiavnica Ing. Ondreja Michnu  

 
B. S c h v a ľ u j e :       
     zástupcov mesta do orgánov akciovej spoločnosti Joergesov dom 

1. Ing. Juraja Čabáka, poslanca MsZ  za člena predstavenstva spoločnosti Joergesov dom,      
    a. s. Banská Štiavnica 
2. JUDr. Dušana Lukačku, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Joergesov     
     dom, a. s. Banská Štiavnica   

 
17. Predstavenie vedúcich zamestnancov samosprávy, riaditeľov organizácií zriadených     
      Mestom Banská Štiavnica 
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta požiadal prednostku Mestského úradu Mgr. Nadeždu 
Babiakovú, aby predstavila zamestnancov samosprávy, riaditeľov zriadených organizácií 
Mestom Banská Štiavnica.     
 
Hlavný kontrolór mesta Banská Štiavnica - Ing. Marián Láslo 
Mestský úrad Banská Štiavnica 
Prednostka Mestského úradu   -   Mgr. Nadežda Babiaková 
Zástupca prednostky MsÚ a  vedúci oddelenia organizačného, vnútornej správy a sociálnych 
vecí    -  Ing. Jaromír Piliar 
Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia  -  vedúci Ing. Dušan 
Kavický 
Oddelenie ekonomické  -  vedúca  Ing. Kamila Lievajová 
Oddelenie právne, správy majetku a podnikateľskej činnosti – vedúca JUDr. Emília Jaďuďová 
Oddelenie kultúry a športu – vedúci Mgr. Peter Danáš 
Školstvo – metodik   -  PaedDr. Viera Ebert 
Mestská polícia, náčelník   -    Ing. Vladimír Kotilla 
 
Organizácie zriadené Mestom Banská Štiavnica 
Bytová správa, s.r.o.   -    riaditeľ  Ing. Marián Jakubovie 
Mestské lesy, s. r. o.   -    riaditeľ  Ing. Jaroslav Dudík 
Technické služby, mestský podnik  -  riaditeľ Peter Heiler 
Regionálna nemocnica, nezisková organizácia -  riaditeľ  Ing. Štefan Šulek   
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Základné školy s právnou subjektivitou 
Základná škola Andreja Sládkoviča  -  riaditeľ Mgr. Peter Koštial 
Základná škola Jozefa Horáka -  riaditeľ Mgr. Ján Maruniak  
Základná škola Jozefa Kollára – riaditeľka PaedDr. Nadežda Dobrovičová  
 
Materské školy  
Materská škola s právnou subjektivitou Ul. 1. mája č. 4 –  riaditeľka Mária Gašparová 
Materská škola s právnou subjektivitou Ul. Bratská č. 6 –  riaditeľka  Jana Kruteková 
Materská škola bez právnej subjektivity Ul. Mierová 2 -  riaditeľka Janka Trilcová 
Materská škola bez právnej subjektivity Štefultov, Nám. Padlých hrdinov 2 - riaditeľka 
Eleonóra Luptáková   
 
18. Diskusia 
V rámci tohto bodu neodzneli žiadne pripomienky.  
 
19. Návrh na uznesenie 
Predseda návrhovej komisie, RNDr. Pavel Bačík prečítal návrhy uznesení č. 1, 2, 3, 4/2006 – 
prvé MsZ v znení, ako sú uvedené v texte zápisnice.  Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka 
skonštatoval, že nie sú voči návrhom uznesení žiadne výhrady a všetky boli ešte raz  
poslancami MsZ jednohlasne schválené.  
 
20. Záver    
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka ukončil slávnostné rokovanie prvého mestského 
zastupiteľstva, čo najúprimnejšie poďakoval všetkým zúčastneným, novým i doterajším 
poslancom, poslancovi VÚC pánovi Ondrejovi Binderovi, predstaviteľom inštitúcií v Banskej 
Štiavnici za účasť. 
Zároveň pozval prítomných na novoročné stretnutie na Námestie svätej Trojice, dňa 1. 1. 
2007 o 0.30 hod.    
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                    Mgr. Pavol Balžanka 
       prednostka MsÚ                                                                primátor mesta 
 
 
 
 
 

 
 

Overovatelia: 
 

 
I. overovateľ                                                                            II. overovateľ 
PaedDr. Milan Klauz                                                               Ing. Ondrej Michna 
 
 
Zapísala: 
Eva Turányiová   



 


