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Zápisnica zo zasadnutia  riadneho Mestského zastupiteľstva, 
konaného dňa 25. januára 2007 

 
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Plán práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 2007 
4. Správa o zámere vypracovania a začatí obstarávania Doplnku č. 1 k ÚPN  mesta 

Banská Štiavnica „Koncepcia rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej 
energetiky“ 

5. Správa o zámere vypracovania a začatí obstarávania „Územnoplánovacej 
dokumentácie zóny Banská Štiavnica - Počúvadlianske jazero“  

6. Rozpočet TS m. p. na rok 2007 
7. „Mesto Banská Štiavnica – Štúdia komplexného riešenia odpadového hospodárstva“  
8. Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení v meste  
9. Návrh na odvolanie Komisie na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

medzi verejným a osobným záujmom a menovanie novej komisie  
10. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 
      a) Návrh na predĺženie lehoty na predloženie kolaudačného rozhodnutia   
          k rekonštrukcii domu na ul. A. Kmeťa 14 pre Pavla Zátureckého, Bratislava  
      b) Návrh na vysporiadanie – zámenu pozemkov pre p. Róberta Parillu s manželkou,   

    Krupina 
      c)  Zámer výstavby stolnotenisovej haly na pozemku p. č. 5233/1 v k. ú. Banská  
           Štiavnica 
      d)  Správa o výpožičke objektu Botanická 2, Banská Štiavnica 
11. Návrh na zaradenie chránených hrobov na území mesta do evidencie pamätihodností 

mesta 
12. Informatívna správa o stave stredného školstva v Banskej Štiavnici 
13. Žiadosť LSPP o finančný príspevok  
14. Interpelácie a dopyty poslancov 
15. Rôzne 
16. Záver 

 
Prítomní:  
 
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta 
2. 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, Ing. Marián Zimmermann  
    neprítomný – ospravedlnený: PhDr. Peter Šemoda  
 
3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
4. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta 
5. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. Banská Štiavnica 
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6. Ing. Marián Jakubovie, riaditeľ BS s. r. o. Banská Štiavnica 
7. vedúci oddelení MsÚ: JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ 
                                         Ing. Danka Gajdošová, poverená ved. odd. výstavby 
                                         Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. odd.  
                                         PaedDr. Viera Ebert, metodik školského úradu 
                                         Ing. Ján Hlinka, odd. PSMaPČ 
                                         Jozef Mego, zástupca náčelníka MsPO 
                                         Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného, vnútorných   
                                         a sociálnych vecí 
                                         Mgr. Peter Danáš, ved. odd. kultúry 
 
8. Ostatní prítomní: 
    Elena Podracká, KSS 
    Beata Danášová, Štiavnické noviny 
    Ján Petrík 
    Anton Gregus    
    Mgr. Pavol Michal 
    Norbert Kaník 
    VIO TV – Stanislav Maruniak, Mgr. Copláková 
     a ďalší 
 
K bodom rokovania: 
1. Otvorenie 
 
     Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Pavol Balžanka, 
primátor mesta. Privítal ctený poslanecký zbor, Mgr. Nadeždu Babiakovú, prednostku 
Mestského úradu, vedúcich oddelení, riaditeľov organizácií zriadených mestom ako aj 
ostatných prítomných. Program rokovania bol poslancami MsZ jednomyseľne schválený. Za 
overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ondrej Michna a Ing. Marián Zimmermann. Písaním 
zápisnice poveril Evu Turányiovú. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení    
 
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podala Mgr. Nadežda 
Babiaková, prednostka MsÚ. Poznamenala, že materiál bol na návrh Mestskej rady 
doplnený o prehľad úkonov v súvislosti so žiadosťou spoločnosti FABA s. r. o., Banská 
Štiavnica – uznesenie č. 177/2006. 
K uzneseniu č. 176/2006 uviedla, že rodina Goralová sa dostavila na Mestský úrad, žiada 
o vypracovanie splátkového kalendára bez akontácie, na základe dopracovania dokladov 
podpíšu zmluvu.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 1/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. B e r i e    n a     v e d o m i e 
     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ v Banskej Štiavnici, konaného dňa  
     23. novembra 2006.  
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3. Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I.   
    polrok 2007 
 
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal primátor mesta 
Mgr. Pavol Balžanka.  
 
Diskusia: 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – dal návrh na konanie MsZ v dopoludňajších hodinách 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – periodicita konaní MsZ a MsR je návrhom 
primátora na základe kritiky a dopytu občanov. V dopoludňajších hodinách sa im to 
neumožňuje, aj pre väčšinu poslancov je to výhodnejšie. Myslí si, že častejšie zasadnutia sú 
na prospech, jedná sa len o jedno poobedie v mesiaci. Čas ukáže, aké riešenie  je lepšie.   
Ivan Beňo, poslanec MsZ – o koľkej sa budú môcť občania zapojiť do diskusie? 
Mgr. Pavol Bažanka, primátor mesta – medzi 15. a 16. hodinou ako tomu bolo doteraz, 
prípadne po dorokovaní bodu, ktorý sa prejednáva.  
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – termín vypracovania Plánu práce Komisií MsZ do 1. 2. 
2007  je nereálny z dôvodu krátkosti času. Navrhuje plán práce predložiť na rokovanie MsR 
dňa 8. 2. 2007. 
Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – termín bol stanovený preto,  lebo 5. 2. 2007 sa 
expedujú materiály do Mestskej rady.    
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 2/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  S c h v a ľ u j e   
      Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok  
      2007 
 
B.  U k l a d á  

1.  Predsedom komisií zriadených MsZ vypracovať Plán práce komisií na I. polrok 2007 
     v termíne do 5. 2. 2007 a predložiť na rokovanie MsR dňa 8. 2. 2007. 

 
4. Správa o zámere vypracovania a začatí obstarávania Doplnku č. 1 k ÚPN mesta   
    Banská  Štiavnica „Koncepcia rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej   
    energetiky“ 

 
    Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal zástupca 
primátora, Ing. Juraj Čabák.   
 
Diskusia: 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ –  prečo je nutné Koncepciu obstarať? 
Ing. Čabák, zástupca primátora – Koncepciu je nutné spracovať v zmysle stavebného 
zákona v súlade s § 31 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Forma 
obstarania je Doplnok č. 1 k schválenej ÚPD mesta Banská Štiavnica. 
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – aké bude finančné krytie? V rozpočte to nie je 
zahrnuté.    
Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ – v zmysle zákona č. 657/04 je povinnosťou 
mesta spracovať tento materiál, bude prerokovaný v Komisiách zriadených MsZ. Koncepcia  
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bude súčasťou ÚPN, v zmysle stavebného zákona musí byť proces obstarania vykonaný 
odborne spôsobilou osobou, v réžii MsÚ. 
Ing. Gajdošová, odd. výstavby – MsZ schválilo územný plán. Zmeny a doplnky si tiež musí 
schváliť MsZ. Je na rozhodnutí poslancov, či sa koncepcia schváli. Celý proces schvaľovania 
prebehne v zmysle stavebného zákona. 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – samotná Koncepcia rozvoja v oblasti tepelnej 
energetiky nebola v materiáloch. O čo sa vlastne jedná? 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – samotný materiál nie je predmetom rokovania. 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – tu ide o koncepciu, či ju mesto chce, alebo nie. Berie 
sa na vedomie to, či sa začne proces obstarávania a schvaľovania. Samotná koncepcia sa bude 
schvaľovať v MsZ.Správa o jej spracovaní sa berie len na vedomie   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 

Uznesenie č. 3/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
     Predloženú správu o zámere vypracovania Doplnku č. 1 k ÚPN mesta Banská Štiavnica    
     „Koncepcia rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky“ 
B.  S c h v a ľ u j e  

Začatie prác súvisiacich s obstarávaním Doplnku č. 1 k ÚPN mesta Banská Štiavnica 
„Koncepcia rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky“ 

 
5.  Správa o zámere vypracovania a začatí obstarávania „Územnoplánovacej dokumentácie zóny  
     Banská Štiavnica – Počúvadlianske jazero“  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k správe podal Ing. Juraj Čabák, 
zástupca primátora mesta. Povedal, že problematike sa venovala pozornosť aj v minulých 
obdobiach. Cieľom je overiť funkčné využitie územia, možnosti nového funkčného využitia, 
pravidlá zaťaženosti oblasti. Mesto získalo príspevok vo výške 300 tis. Sk na spracovanie 
prieskumov a rozborov. MsZ musí schváliť zámer, časový a vecný harmonogram. 
 
Diskusia:  
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – keď sa materiál nespracuje komplexne, nebudú sa 
musieť peniaze vrátiť späť? 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – prostriedky boli účelovo poskytnuté na prieskumy 
a rozbory. Po ich vyúčtovaní sa môžu žiadať ďalšie.  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – Zmluva o diele je spracovaná ako o celku? 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – Zmluva o diele je spracovaná na celok, ale finančné 
krytie je len na prieskumy a rozbory. Ďalšie etapy budú nasledovať až po získaní finančných 
prostriedkov.   
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – položky sa neobjavujú v rozpočte. 
Mgr. Babiaková – zazmluvnené sú všetky náklady, momentálne sú to prieskumy a rozbory. 
Ďalšie práce zatiaľ nebudú spracované, pokračovať sa bude len po získaní ďalších finančných 
prostriedkov.  
Ing. arch. P. Mravec – ak nebudú ďalšie financie, prieskumy a rozbory nebudú aktuálne, toto 
nás k niečomu zaväzuje, v rozpočte sa položka neobjavuje. 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – na ozrejmenie dodal, že v schvaľovacom procese ÚPN 
oblasť Počúvadlianske jazero nebola rozpracovaná. Toto  bude podrobne riešiť spracovaná 
zóna. 
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PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – bude sa robiť aj EA (posudzovanie vplyvov na ŽP)?  
Jedná sa o chránenú oblasť. 
Ing. Gajdošová, odd. výstavby - územný plán ako celok prešiel posudzovaním vplyvov na 
ŽP, jednotlivé zóny sa v zmysle stavebného zákona neposudzujú. Posudzovanie sa vyžaduje 
pri konkrétnych zámeroch, ktoré sa budú realizovať.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  zdôraznil, že poslancom nie je zrejmé, či zvyšok prác 
bude finančne krytý. 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – peniaze boli účelovo poskytnuté na prieskumy 
a rozbory. Ak sa tieto nespracujú, poskytnutých 300 tis. sa bude musieť vrátiť. Ak sa zámer 
schváli, budú sa podnikať ďalšie kroky za získavanie finančných zdrojov.   
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – podporuje schválenie zámeru. Je úlohou MsÚ, hlavne 
ekonomického oddelenia, z akých zdrojov sa získajú finančné prostriedky, či to bude 
prostredníctvom euro fondov. Je škoda šancu nevyužiť, môže sa čakať a financie sa už 
nezískajú.    
Ing. J. Čabák, zás. primátora – ak sa schváli zámer, treba si povedať, aké sú priority. 
Príjmovú časť rozpočtu treba vyrovnať s výdavkovou časťou v takom časovom úseku, aby sa 
schvaľovanie  robilo aspoň v prvej polovici volebného obdobia.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – predvolebné deklarácie boli zamerané na rozvoj CR, je na 
nás, aké budú priority.  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – keď je jasné finančné krytie, môže sa určiť 
harmonogram prác, môžu sa pospúšťať zámery. Zatiaľ nie je jasné, kedy budú výstupy.  
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – nezastávame rozdielne názory, išlo len o ozrejmenie 
rizík. 
Ing. arch. P. Mravec – je proces obstarávania nad rámec pracovnej náplne Ing. Gajdošovej? 
Ing. Gajdošová, odd. výstavby – nie.      
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
  

Uznesenie č. 4/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. B e r i e   n a   v e d o m i e 
     Predloženú správu o postupe pri spracovaní „ÚPN zóny Banská Štiavnica –  
     Počúvadlianske  jazero“ 
 
B. S c h v a ľ u j e  
     začatie prác súvisiacich s obstarávaním „ÚPN zóny Banská Štiavnica – Počúvadlianske  
     jazero“ – prípravné práce obstarávateľa, prieskumy a rozbory, s prípadnou úpravou   
     rozpočtu vo výške 21 300,- Sk. 
 
C. U k l a d á   
     Mestskému úradu hľadať zdroje na ďalšie časti spracovania ÚPD zóny Počúvadlianske  
     jazero ktoré v súčasnosti nie sú finančne zabezpečené.      
 
6. Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica pre rok 2007  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podala Ing. Miriam 
Blaškovičová, poslankyňa MsZ. Uviedla, že rozpočet je vyrovnaný, príjmy sú väčšinou 
z dotácií MsÚ.  
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Diskusia:  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – materiál nebol prerokovaný v ekonomickej komisii MsZ, 
preto navrhol stiahnuť ho z rokovania. Termín komisie stanovuje na 31. 1. 2007.  
Ing. O. Michna, poslanec MsZ – podporuje návrh, odporučil financovanie rozpočtovým 
provizóriom. 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. -  toto  automaticky vyplýva zo zákona.  
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – rozpočet je schválený pre mesto, príspevky pre TS 
sú schválené. Mesto financie poskytne zo svojho rozpočtu na základe svojich objednávok. 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhuje materiál prerokovať aj v ostatných komisiách, 
hlavne v Komisii obchodu, služieb a CR. Treba prediskutovať potrebnosť stredísk Zberňa 
prádla a Verejné WC.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
  

Uznesenie č. 5/2007 
Mestské zastupiteľstvo  
A. o d k l a d á 
     predložený rozpočet TS m. p. Banská Štiavnica pre rok 2007  na najbližšie rokovanie MsZ,  
    s tým že predmetný rozpočet prejde diskusiou v Ekonomickej komisii MsZ a  Komisii    
   obchodu,  služieb a CR MsZ. 
    
7. „Mesto Banská Štiavnica – Štúdia komplexného riešenia odpadového hospodárstva“   
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal Ing. Marián 
Zimmermann, poslanec MsZ.   
 
Diskusia:  
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – dal do pozornosti vlastníctvo pozemkov jestvujúcej 
skládky, podľa dostupných informácií nie sú majetko právne vysporiadané a ani lokalita A1 
nie je na pozemkoch mesta. Finančné nároky vlastníka pozemkov sú vysoké.  
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ -  súčasné smetisko je z prevažnej väčšiny 
majetkom mesta, zvyšné plochy – ich vlastníci majú právneho zástupcu, finančné nároky sú 
vysoké.  
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – došlo k podvodnému konaniu, čo v prípade, keď 
vlastníci pozemkov zatarasia cestu? Bude rád, keď mesto zdokladuje vlastníctvo pozemkov.  
JUDr. Jaďuďová – údaje má z katastra. 
JUDr. D. Lukačko – navrhuje osobný rozhovor. 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – MsZ uloží v prípade schválenia uznesenia 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, tomu bude predchádzať schvaľovanie v MsZ. To 
zaväzuje zamestnancov MsÚ na spracovanie materiálu, poslanci môžu rozhodnúť aj ináč, ak 
skládka nie je potrebná, diskusia sa bude viesť iným smerom.  
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – táto alternatíva je v súlade s ÚPN mesta, 
vyvlastnenie je možné uskutočniť z dôvodu výstavby skládky.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – v mapke malo byť vyznačené aj vlastníctvo pozemkov. 
Navrhol uložiť alternatívu aj toho, aký by malo dopad riešenie, že skládka v meste nebude.  
Treba zistiť, aké podmienky by nám poskytli iní, napr. Krupina. Môže sa stať, že v r. 2030 už 
budeme poznať len pojem triedený odpad.  
Ing. J. Čabák, poslanec MsZ – v minulom Mestskom zastupiteľstve prevládal názor, že je 
dobré mať vlastnú skládku odpadu, je to jedno z odvetví činnosti Technických služieb, ktoré 
vytvára zisk. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov musí byť nespochybiteľné a musí sa  
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doriešiť, celá štúdia ponúka pohľad na to, že v prípade vlastnej skládky musíme mať kladné 
stanoviská z inštitúcií životného prostredia. Každá alternatíva je ekonomicky náročná, je 
nutné zvážiť všetky aspekty (urobiť analýzu zvozu odpadu),či sme vôbec schopní zrealizovať 
vlastnú skládku. 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – o probléme sa bavíme v 13. hodine, navrhuje problém 
prerokovať vo všetkých komisiách MsZ, aké sú finančné analýzy, nie je jasná ekonomika, je  
otázne, či si ju mesto môže dovoliť. Na najbližšie rokovanie MsR predloží možné návrhy, 
ktoré vzídu z rokovania Komisie výstavby MsZ.  
Peter Ivaška, poslanec MsZ – navrhol urobiť prieskum prevádzkovania skládky napr. 
prostredníctvom súkromníkov, či sú aj iné možnosti ukladania odpadov ako na mestskú 
skládku. 
Prof. RNDr.H. Hilbert, poslanec MsZ – ak sa majú problémy riešiť aj v komisiách, treba 
postupovať lineárne a dodržať postup pripomienkovania a schvaľovania predkladaných 
materiálov. 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  úlohou komisií MsZ je aj ponúkanie riešení 
prostredníctvom svojich predsedov – poslancov, ktorí ich prednesú na rokovaní MsZ a tam sa 
úlohy uložia zamestnancom MsÚ.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
      

Uznesenie č. 6/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. B e r i e  n a   v e d o m i e 
     Predloženú správu o vypracovanom dokumente: „Mesto Banská Štiavnica – Štúdia  
     komplexného riešenia odpadového hospodárstva“  
B. U k l a d á  
     1. Komisii regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP prerokovať predmetnú štúdiu 
     2. Mestskému úradu zvolať rad rokovaní so Slovenskou inšpekciou životného prostredia   
         k výberu najvhodnejšej alternatívy umiestnenia  novej skládky TKO (alternatívy sa  
         myslia  všeobecne). 
     3. Mestskému úradu (v prípade výberu alt. A1, A2 alebo A3) zabezpečiť majetkoprávne  
         vysporiadanie  pozemkov pod novú skládku, ale aj majetkoprávne vysporiadanie  
         v prípade iných alternatív.  
     4. Mestskému úradu zapracovať do úpravy rozpočtu mesta na rok 2007 náklady na  
         prípadne realizovanú  projektovú dokumentáciu novej skládky (v zmysle prílohy),  
         alternatívne zistiť možnosť získania finančných prostriedkov z iných zdrojov, vytipovať  
         aj iné vhodné lokality podľa ÚP.   
    5. Ukladá MsÚ vypracovať ekonomiku ukladania TKO aj na inú ako mestskú skládku. 
 
8. Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení v meste 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podala Ing. Miriam 
Blaškovičová, poslankyňa MsZ.  
 
Diskusia: 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – navrhol finacovanie vo výške 95 %, nakoľko mesto 
to nefinancuje zo svojich peňazí, dostalo na to dotáciu zo ŠR. Aktivity školy sú financované 
z týchto zdrojov, mestu nevyplýva povinnosť financovať opravy budov školy, tieto si školy  
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financujú sami. Takýmto nariadením donútime rodičov, aby si deti dávali na tie školy, ktoré 
sú lepšie udržiavané.  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – materiál je zmätočný, v uznesení sa píše o 1/12, tabuľka 
hovorí o niečom inom, údaje nie sú totožné. 
PaedDr. V Ebert, školský úrad – dovolí si oponovať, 1/12 bola stanovená na základe 
nákladov roku 2006. 1/12 sa rovná presne 90 %. 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – uznesenie by malo znieť 1/12 z 90 %. 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – myslí si, že je to formulované jasne, teraz nevieme 
určiť, aký je objem finančných prostriedkov na rok 2007.  
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ -  rozpočet škôl na začiatku roka nie je presný, 
dorovnáva sa, hrozí však riziko, že neštátne školy nebudú mať financie na pokrytie svojich 
nákladov. V minulom školskom roku mali v školskom klube 30 detí, v tomto školskom roku 
je to 43 detí. Pre porovnanie financie na jedno dieťa mali vlani 5 tisíc Sk, ostatné školy mali 7 
tis. Sk. Predpoklad na tento rok je 8 tis. Sk. Rozpočet pre tento školský rok majú 387 tis. Sk, 
škola dostane podľa tohto 42 tis. Sk. Rozdiel pocítia možno už v marci.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – v mesiaci marec dôjde ku korekcii   
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora –zákon uvádza účelovo poskytnuté peniaze, teraz sa 
presne nevie, o akú čiastku pôjde. CZŠ potrebuje viac peňazí, aj ich dostane, návrh bol daný 
postupovať podľa minulého roka, nakoľko to bol jediný relevantný údaj.  
PaedDr. V. Ebert, školský úrad – množstvo financií sa zohľadní v ďalšom období, peniaze 
škola dostane. 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (2 poslanci sa zdržali hlasovania) prijalo 
 

Uznesenie č. 7/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. S c h v a ľ u j e  
     v zmysle zákona 697/2006 Z. z. a 597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl     
     a školských zariadení  f i n a n c o v a n i e 
     1. Neštátnej materskej školy Dolná Ružová 22, Banská Štiavnica 
     2. Školského klubu detí pri Spojenej katolíckej škole sv. Františka Assiského,   
         Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica  
      
      zálohovo vo výške 1/12  nákladov príslušného zariadenia roku 2006. Zálohu poskytnúť   
      na 1. štvrťrok  2007 (január, február, marec). 
 

9. Návrh na odvolanie Komisie na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu  
    medzi verejným a osobným záujmom a menovanie novej komisie  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal Ľubomír Barák, 
poslanec MsZ.  Zdôraznil, že novozvolení poslanci obdržali tlačivo Oznámenie funkcií 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona 545/2005 Z. z.. 
Toto sú povinní vyplniť a odovzdať do 29. 1. 2007.  Tlačivo je zverejnené aj na internete. 
Menovaná komisia bude oznámenia posudzovať. 
 
Diskusia: 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – navrhuje zmenu v prípade menovania pána Baráka, 
odporučil nahradiť ho JUDr. Lukačkom. 
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JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ – zloženie poslancov je určené, v komisii musí byť 
menovaný 1 nezávislý poslanec. 
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – navrhol menovať PhDr. Petra Šemodu, nezávislého 
poslanca.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – súhlasí s menovaním JUDr. Lukačku, vzdáva sa svojho 
mandátu, ale pripomenul, aby sa viedla diskusia o menách a nie o vzdelaní. 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – komisia sleduje majetkové pomery poslancov, prikláňa sa 
k menovaniu pána Baráka. 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – doklady sa podrobne neskúmajú, len či boli vyplnené 
a termínovo včas podané. 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – rozvíril diskusiu, ale myslel na ošetrenie údajov po 
právnickej stránke.  
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – ponuku prijíma. 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
  

Uznesenie č. 8/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. O d v o l á v a  
     Komisiu na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu medzi verejným a osobným  
     záujmom v zložení členov:   
     Ing. Ivan Gregáň 
     Ing. Juraj Čabák 
     Ing. Ondrej Michna  
     MUDr. Martin Mačaj 
     Ing. Marián Zimmermann 
     Ľubomír Barák 
 
B. M e n u j e  
     Komisiu na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu medzi verejným a osobným  
     záujmom v zložení členov: 
     Ing. Marián Zimmermann, predseda komisie  
     Ing. Juraj Čabák 
     MVDr. Stanislav Ďurkan 
     Ing. Ondrej Michna 
     JUDr. Dušan Lukačko 
 
10. a)Návrh na predĺženie lehoty na predloženie kolaudačného rozhodnutia  
      k rekonštrukcii  domu na ul. A. Kmeťa 14 pre Pavla Zátureckého, Bratislava   

 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal Ing. Juraj Čabák, 
zástupca primátora – uviedol, že sa jedná o Balážovský dom, podmienky mestom boli 
stanovené. Pôvodný materiál predkladaný do MsR  bol doplnený o stanoviská pamiatkárov, 
ktoré sú v prílohe správy. Mestská rada neodporúča predĺženie termínu. 
Diskusia: 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – pôvodný termín je stanovený 29. 4. 2007, až po 
tomto termíne sa bude môcť v danej veci rokovať v MsZ. 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – z aktuálneho stavu je zrejmé, že toto je jeden z mála 
nástrojov, ktorým môže mesto pozitívne vplývať na rýchlosť odovzdania objektu do užívania.  
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Vlastníci si neplnia podmienky vo vzťahu k mestu, dochádza k ohrozovaniu osôb. 
Rozpočtový rozdiel do rozpočtu je skoro do výšky - 2 mil. Sk.     
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 

 
Uznesenie č. 9/2007 

Mestské zastupiteľstvo   
A. N e s c h v a ľ u j e  
     predĺženie termínu na ukončenie rekonštrukcie domu č. s. 126, ul. A. Kmeťa č. 14,   
     postavenom na pozemku parc. č. CKN 3416 o výmere 633 m2 , zastavaná plocha, v meste  
    Banská Štiavnica, k. ú.  Banská Štiavnica do 31. 12. 2008 pre Pavla Zátureckého, bytom   
    Donnerova 7, Bratislava,  vlastníka objektu.    
 
b) Návrh na vysporiadanie – zámenu pozemkov pre p. Róberta Parillu s manželkou,  
    Krupina  

 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal Ing. Juraj Čabák, 
zástupca primátora. Problematika sa už prerokovávala v minulom mestskom zastupiteľstve, 
bola odporučená výmena pozemkov. Mestská rada sa tiež zaoberala problematikou.   
 
Diskusia:  
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spýtala sa, keďže pozemok tvorí prístupovú 
cestu  k rodinnému domu pána Adamského, či  on neprejavil záujem o kúpu tohto pozemku?   
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ – mesto je povinné zabezpečiť prístup k rodinnému 
domu. 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – je na zváženie ako mohlo dôjsť ku kúpe pozemku 
pánom Parillom od fyzickej osoby, v podstate sa napráva chyba, ktorú zavinil niekto iný. 
Ing. J. Čabák – ako sa mesto dozvie takúto skutočnosť? 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ – na liste vlastníctva z CKN nebolo vyznačené 
vecné bremeno, pozemok nebol zaťažený. Pán Parilla kupoval pozemok čistý. K nesúladu 
došlo možno po vykonaní ROEP (register obnovy evidencie pozemkov). Kataster neoznamuje 
údaje o zmenách, len na požiadanie mesta. Už v minulom období sa mesto zaoberalo 
problémom v spolupráci s oddelením výstavby, toto riešenie sa javilo ako najvýhodnejšie. 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, či k prevodu pozemkov mesto nemusí dať 
súhlas. Nech si prístup vysporiada pán Adamský. Treba ho osloviť.  
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – zmeny sa už 10 rokov nehlásia. 
Prof. RNDr. H. Hilbert, poslanec MsZ – aká je ďalšia možnosť? 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – môže sa zvolať rokovanie, alebo sa schváli návrh 
zámeny pozemkov.  
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – navrhol doložiť stanovisko pána Parillu.  
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – navrhuje pozemok predať pánovi Adamskému, nech si 
mesto stanoví cenu.  
Ing. arch. P. Mravec – navrhol dopracovanie riešenia problému a uskutočnenie rokovania 
s pánom Adamským a s pánom Parillom.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – problém je aj mestským, nielen p. Parillu 
a Adamského. Môžu si povedať svoj názor a na základe toho sa MsZ rozhodne. 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – navrhuje stiahnuť materiál z rokovania, nech sa 
poslanci z tejto časti mesta zahĺbia do problému,  zvolajú rokovanie s dotknutými osobami 
a jeho výsledok spracujú do najbližšej MsR, konanej dňa 8. 2. 2007. Tento návrh všetci 
odsúhlasili. 
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
 

Uznesenie č. 10/2007 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.) v r a c i a  materiál na dopracovanie  a posúdenie celej situácie poslancami za miestnu  
      časť Štefultov (Ing. Blaškovičovou, Ing. Palovičom), v termíne do najbližšej Mestskej   
      rady dňa  8. 2. 2007. 
c) Zámer výstavby stolnotenisovej haly na pozemku p. č. 5233/1  v k. ú. Banská  
    Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal Ľubomír Barák, 
poslanec MsZ.  
 
Diskusia:  
Ivan Beňo, poslanec MsZ – býva v danej lokalite, pozemok je nevyužitý, nie je proti jeho 
využitiu pre mládež. Ale navrhuje, prenajať ho pánovi Šurkovi až vtedy, keď splní všetky 
podmienky mesta a jeho realizácia bude v zmysle stavebného zákona. 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – je spracovaný ÚPN, sú v ňom vyčlenené plochy pre 
šport. Táto plocha je výnimočne prípustná. Domnieva sa, že akákoľvek štúdia „dorazí“ tento 
priestor. Predsa mesto si určuje podmienky, na túto aktivitu je možné využiť aj telocvične 
škôl. 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – na Drieňovej sa nerobí veľa aktivít, priestor je nevyužitý, 
je možnosť napojiť sa aj na jestvujúce parkovisko pri CBA, v podstate ide o to, že keď niekto 
chce investovať, mesto by mu malo ponúknuť plochy, kde je danú aktivitu možné realizovať.  
Predmetná plocha na Drieňovej je nevyužitá, nech si mesto určí, čo tam chce mať. Navrhuje, 
aby oddelenie výstavby spracovalo ponuku voľných plôch na výstavbu a ich prípustné 
funkčné využitie.  
RNDr. H. Hilbert, poslanec MsZ – aké je funkčné využitie predmetnej plochy? 
Ing. Gajdošová, odd. výstavby – stanovisko oddelenia tvorí súčasť správy, prípustné plochy 
pre danú aktivitu sú pri Základnej škole na Drieňovej, alebo pri štadióne.       
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – prikláňa sa k umiestňovaniu športových zariadení ku 
školám, tieto môžu byť využité v rámci krúžkovej činnosti žiakov, resp. v rámci vyučovania,  
v prípade vzniku športových  tried je možnosť získania príspevku od štátu.  
Ing. arch. Mravec – základné regulatívy si musí stanoviť mesto, pán Šurka by mal dostať 
podmienky od mesta. 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – pán Šurka iný priestor nechce, ideálne by bolo, 
keby bol spracovaný územný plán zóny Drieňová, ktorý určí funkčné využitie voľných plôch.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – poveril zamestnancov MsÚ o zmapovanie mestského 
majetku a pozemkov mesta, aby bolo možné ponúknuť mestský majetok, pozemky susediace 
so záujmovými územiami vysporiadať prioritne.  
Mgr. K. Palášthy – koľko je stolnotenisových klubov v Banskej Štiavnici a  chcú sa aj tieto 
spolupodieľať? 
Ľ. Barák – 2 kluby, o plochu požiadal len pán Šurka, chce predbežný súhlas na prenájom. 
Ing. Gajdošová, odd. výstavby – odporúča prenajať pozemok za ZŠ J. Kollára alebo pri 
štadióne, toto bolo podmienkou zo strany mesta, pán Šurka nesúhlasil, pozemky pri ZŠ sú 
mestské a vysporiadané. Okrem pripravovanej výstavby obytného domu v tejto časti je ešte 
dostatočná plocha aj pre športoviská.  
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Najjednoduchšie je postupovať v zmysle schváleného ÚPN, ku ktorému sa vyjadrovalo viac 
ako  50 organizácií. Plochy sú vymedzené pre daný účel. V prípade, že investor koná 
v rozpore s funkčným využitím, nezíska kladné stanoviská dotknutých orgánov. 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora -  poznamenal, že pán Barák hlasoval za územný plán, sú 
v ňom dané limity, pán Šurka si povie svoj zámer, ale mesto si určí podmienky a musí ho 
presvedčiť o ich splnení. Týmto by sa spochybnil schválený ÚPN. 
Uznesenie odporučené mestskou radou nebolo schválené (9 bolo proti, za 2 a 5 sa zdržalo 
hlasovania. 
Mestské zastupiteľstvo po dlhej diskusii väčšinou hlasov prijalo    
 

Uznesenie č. 11/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A. u k l a d á 
     1. Mestskému úradu uskutočniť komunikáciu s pánom Šurkom formou listu  –   
         neodsúhlasenie  žiadaného  pozemku MsZ s odvolaním na ÚPN, pretože funkcia tejto  
         parcely na tieto účely je výnimočne prípustná, avšak ponúkame náhradný pozemok,  
         ktorý je v ÚPN vyčlenený na športové aktivity. 
     2. Mestskému  úradu predložiť do 22. 3. 2007 inventarizáciu mestských pozemkov   
          v nadväznosti na územný plán mesta Banská Štiavnica.   
      
d) Správa o výpožičke objektu Botanická 2 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  Spravodajstvo k nej podal Ing. Juraj Čabák, 
zástupca primátora. Objekt Frauenbergu je už dlhšiu dobu využívaný ako dom smútku, 
výmena by bola možná. V mesiaci február 2007 sa uskutoční návšteva R-K arcibiskupského 
úradu v Trnave.    
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák – minulý poslanecký zbor žiadal, aby sa vzťahy medzi R-K cirkvou 
a mestom vyjasnili. Myslí si, že správa je vyčerpávajúca. Znalecký posudok na budovu 
Frauenberg je vyšší, nevie, či je zámena solídna, ťažko je vyčísliť hodnotu zariadení. 
V záujme ochrany majetku mesta a jeho zhodnotenia navrhol vilu na Botanickej ulici predať 
konkurzom. Pýta sa kontrolóra mesta, či je táto výmena v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta. 
Ing. M. Láslo, HK mesta – pred 4-mi rokmi robil kontrolu nájomných zmlúv, kde upozornil 
na stav, zistil, že to nie je v rozpore so zásadami, jedná sa o rehoľu, vtedy je možný nájom za 
1,- Sk. Výmena je možná, rehoľa investovala do mestského majetku, treba to  
zohľadniť a dosledovať,  aby bola  protihodnota vyrovnaná, za to sa dali vypracovať znalecké 
posudky. 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora -   inštitút, ktorý sa prejavil v rozhodovaní ekonomickej 
rady Trnavskej arcidiecézy je jedným z mechanizmov na to, aby sa zabránilo realitnej 
činnosti, niektorých správcov farských majetkov. Vždy musí dôjsť k dohode oboch strán.  
Ing. M. Zimmerman, poslanec MsZ – zmluva o výpožičke z roku 1997 bola zámenou 
pozemku parkovacích miest pod Baníckou školou za dom na Botanickej ulici.    
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – parkovisko prešlo do reštitúcie rehole piaristov.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – dom smútku Frauenberg nie je sakrálnou stavbou, 
budova sa nachádza blízko parkoviska a amfiteátra, v prípade spracovania architektonickej  
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štúdie môže slúžiť aj ako dom smútku, môžu sa tam usporadúvať koncerty, jej hodnotu treba 
vidieť v širšom kontexte.  
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – zámenu objektu by bolo dobré urobiť čím skôr, pretože 
objekt na Botanickej ulici je momentálne zatvorený a je predpoklad jeho znehodnocovania.  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – je za stanovenie termínu dorokovania problému, 
objekty chátrajú, treba získať stanovisko KPÚ, či bude priechodné preklasifikovať Frauenberg 
na dom smútku, zistiť nutné investície a urobiť rovnocenný obchod.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – nepáčili sa mu  pôvodné uznesenia týkajúce sa výmeny 
objektov. Mesto by sa malo zamýšľať nad tým, ži nepostaví nový dom smútku, táto budova je 
schátralá a mienka iných obyvateľov je taká, že je to jeden z najhroznejším domov smútku.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
    

Uznesenie č. 12/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. S c h v a ľ u j e 
     predĺženie doby výpožičky nehnuteľnosti na Ul. Botanická 2 v Banskej Štiavnici pre  
    Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Banská Štiavnica na dobu určitú do 31. 3. 2007, s tým, že  
    v rámci tohto obdobia sa uskutoční rokovanie  s arcidiecézou, následne sa uskutoční 
    rokovanie s KPÚ a posúdi sa možnosť následného využitia a úpravy tohto objektu. 
B. u k l a d á 
   Mestskému úradu oboznámiť sa v komunikácii s KPÚ, v prípade s inými dotknutými    
    inštitúciami o možnostiach využiteľnosti a prípadnými nákladmi spojenými s činnosťami   
    budovy na Frauenbergu pre samosprávu mesta Banská Štiavnica. 
  
 
11. Návrh na zaradenie chránených hrobov na území mesta do evidencie    
       pamätihodností Mesta 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podal Ing. M. 
Zimmermann, poslanec MsZ. 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne a bez pripomienok prijalo   
 
                                                      Uznesenie č. 13/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e  
     1. v zmysle § 14 ods. 4 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení   
         neskorších predpisov vytvorenie evidencie pamätihodností obce. 
     2. v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení  
         neskorších predpisov zaradenie chránených hrobov na území mesta Banská Štiavnica,   
         schválených uznesením MsZ č. 62/1999 a č. 84/1998 do evidencie pamätihodností obce.  
     3. doplnenie hrobu p. Františka Moštenického číslo 791 v cintoríne Lazaret do zoznamu  
         chránených hrobov.   
B. U k l a d á  komisii kultúry 
     vypracovať návrh 7 člennej komisie, ktorá vypracuje zoznam vecí, potrebných pre   
     zaradenie do evidencie pamätihodností mesta v termíne do 08. 02. 2007.  
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12. Informatívna správa o stave stredného školstva v Banskej Štiavnici 
 
Informáciu k tomuto bodu podal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.  
Uviedol, že na pôde BBSK prebiehala a prebieha komunikácia ohľadne racionalizácie škôl, 
bol predložený návrh vedúceho odboru školstva, ktorý bol neprijateľný. V prvom januárovom 
týždni uskutočnil osobné stretnutie s pánom županom, ktorého sa zúčastnila aj pani 
prednostka Mgr. Babiaková, kde bol dohodnutý postup racionalizácie stredných škôl 
v Banskej Štiavnici. Žiadali, aby stanoviská prednesené ústne, boli dané aj na papier.  Jednalo 
sa o zlúčenie  stredných škôl – SPŠ S. Mikovíniho a SPŠ S. Stankovianskeho. SPŠ S. 
Mikovíniho by mala byť presunutá do SPŠ S. Stankovianskeho a vytvorila by sa lokalita, kde 
budú sústredené stredné školy. Objekty sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Ďalšia 
komunikácia sa týkala alternatívy racionalizácie na úrovni zlúčenia SOUL a SLŠ, ZSŠOaS by 
sa presťahovala, existuje viac verzií riešenia. Komunikácia medzi mestom a BBSK sa 
ekonomicky dotýka mesta, samospráva chcela byť informovaná a chce chrániť záujmy 
regionálneho rozvoja, v nadväznosti na minulosť Banskej Štiavnice.  
Vo februári 2007 v BBSK nebude zlúčenie škôl prerokovávané, ZSŠOaS nebude zatiaľ 
premiestnená, ubytovanie a stravovanie sa bude naďalej poskytovať v tejto škole. Využitie 
SOUL nie je bližšie vyšpecifikované. Na základe spoločného stretnutia samosprávy 
a predstaviteľov škôl by sa vypracovalo totožné stanovisko, aby neklesla kvalita stredných 
škôl, pretože vzdelávanie je prioritou mesta.  
 
Diskusia:       
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – zhodnotil súčasnú situáciu, počty žiakov na stredných 
školách výrazne poklesli, treba pristúpiť k racionalizácii škôl, mesto hľadá možnosti.  Väčšina 
škôl vykazuje dlžobu, areál SOUL je zbytočný. Čo ďalej? 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – je to trojročný vývoj, riaditelia škôl sú skúšaní, aké 
stanovisko zaujme mesto na zasadnutí BBSK? 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – stredné školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, 
mesto nemá veľkú možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie, je to na komunikácii. V prípade 
stanoviska, štatutárovi mesta by malo byť umožnené prezentovať ho v BBSK. Uskutočnili sa 
už 2 rokovania, kedy ho riaditelia škôl vyzvali, on sa podujal ako zástupca mesta, návrh 
odboru školstva nebol poslancami BBSK akceptovaný, školy sa zatiaľ nezlučujú, BBSK 
ponúkol možnosť vylepšiť ekonomiku SPŠ S. Mikovíniho presťahovaním do SPŠ S. 
Stankovianskeho. Na osobných stretnutiach sa deklarovalo, že areál SOUL má veľkú hodnotu 
pre samosprávu, faktom ale je, že škola má dlhy a ekonomika areálu je náročná, ťažko je 
argumentovať, ale je možné, že BBSK ponúkne areál mestu, jeho hodnota je približne 200 
mil. Sk, mesto sa nemá k čomu vyjadriť, nakoľko mu nie je známe stanovisko, ktoré bude 
predkladané na hlasovanie.    
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – jedna z alternatív bola, že ZSŠ sa zlúči so SOUL, areál 
na Povrazníku  by v tom prípade bolo možné ponúknuť na byty, resp. Domov dôchodcov. Je 
aj iná alternatíva –  ZSŠ má dostať dotáciu na zateplenie budovy. Myslí si, že prevádzkovanie 
areálu SOUL by združená stredná škola finančne zvládla.    
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – presťahovanie ZSŠ do areálu SOUL by bolo pre mesto 
najvýhodnejšie, avšak nechce, aby tým ekonomicky škola utrpela.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – nech si mesto stanoví, čo je preň najvýhodnejšie a svoje 
stanovisko si obhajuje.  
Prof. RNDr. H. Hilbert, poslanec MsZ – je to otázka odloženia termínu, keď sa pozrieme na 
počty študentov, bude aj ďalší krok, budovy sú atraktívne. Mesto by sa malo odvolať na  
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zákon o Banskej Štiavnici, školstvo pokladáme za prioritné, dať jednoznačné stanovisko 
o zachovaní všetkých škôl.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – má pripravené 2 listy, v prvom liste žiada 
o dofinancovanie kultúrnych pamiatok škôl, nakoľko ich údržba je veľmi náročná, v druhom 
liste bude prezentovať podporu MsZ.  
PaedDr. V. Ebert, školský úrad – list je rozpracovaný, BBSK je uložené, že sa má starať 
o kultúrne pamiatky, mesto žiada o viaczdrojové financovanie škôl, školy žijú len 
z normatívov, náklady na budovy sú vysoké, zákon ukladá starať sa o ne.  Je v záujme 
poslancov MsZ, aby mesto konalo v procese záchrany stredných škôl v Banskej Štiavnici a je 
záujem ZSŠOaS o presťahovanie do SOUL. 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – nie je presvedčený o správnosti schvaľovania 
rozhodnutia. 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – je potrebné list pripraviť a zaslať  na BBSK, ktorým 
by sa podporoval inštitucionálny rozvoj mesta, žiadať, aby materiál, ktorý bude schvaľovaný 
v BBSK bol prerokovaný najprv v meste.  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – ak sa BBSK rozhodne racionalizovať, nech zohľadní 
výnosy z budov a tieto smerujú do Banskej Štiavnice. 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – riešenie z pohľadu rodiča vidí také, že dieťa si dá na takú 
školu, kde sú výhodnejšie podmienky (škola + internát v jednom areáli). 
Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – nemôžeme čakať, čo spraví BBSK. Mali by sme prejaviť 
svoju vôľu a objekty zachovať pre školstvo. 
 
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
MsZ odporučilo Mestu konať v záujme záchrany stredného odborného školstva v Banskej 
Štiavnici, a zohľadniť, že areál SOUL postavený pre záujem školstva, ak sa to BBSK 
rozhodne predať, nech čo najväčší výnos z predaja pokryje oprávnené ekonomické 
požiadavky všetkých stredných škôl v Banskej Štiavnici. 
 
13. Žiadosť LSPP o finančný príspevok  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k nej podala Mgr. N. Babiaková, 
prednostka MsÚ.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – od svojho nástupu do funkcie sa snaží vniknúť do 
problematiky TS, MsL ale  Regionálna nemocnica je absolútnou baladou, denno denne sa 
stretáva  s prekvapeniami, sme v absolútnom mínuse, obce majú záujem toto riešiť, vedenie 
nemocnice si to nedokomunikovalo a nedosledovalo. Riaditeľ prosí o odpustenie dlhu 2 mil. 
Sk, Sociálna poisťovňa vykazuje ku 31. 12. 2006 pohľadávku voči Mestskej nemocnici 370 
tis. Sk, voči Regionálnej nemocnici 866 tis. Sk. Je to zložitá situácia, mesto nechce 
o nemocnicu prísť.  
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora – vyúčtovanie poskytnutého príspevku nepovažuje 
za hodnoverné, peniaze sa poskytli na konkrétnu službu, konkrétnym ľuďom, možno to lekári 
považujú za samozrejmé.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – je prekvapený, zisťuje aká je skutočnosť, chýba 
informatívna správa o nemocnici, dlh 2,5 mil. Sk nie je splatený, keby sa vyplatili všetky 
dlhy, hospodárenie by bolo na nule. Koľko peňazí vlastne treba na obeh nemocnice, kto vie 
povedať tieto údaje a či to vôbec niekde smeruje.  
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PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – finančná čiastka na LSPP do roka predstavuje asi 293 
tis. Sk, čiastka na hodinu je asi 35,- Sk, kde sa peniaze použili, materiál je pamflet. Navrhuje 
osloviť občanov, či by nepostačovala LSPP len do 21.00 hod., po tomto čase by pacienti išli 
na konkrétne oddelenie (napr. ARO), treba to skúsiť. V nemocnici neexistuje úsporný režim, 
kúrenie ide nonstop, na každom oddelení je približne 20 lôžok, na 18 tis. spád Banskej 
Štiavnice je to obrovský kolos, ako je využitá gynekológia, ktorý riaditeľ urobí presnú 
analýzu. 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – materiál bol prerokovaný na správnej rade RN, n. 
o., v rámci zápisnice boli prijaté komplexné opatrenia. 
Udržanie Regionálnej nemocnice je málo reálne, vyzýva ľudí – odborníkov, nech predostrú 
riešenie fungovania nemocnice, posúdi sa ekonomické hľadisko. 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – je pravda, že plat primára je 20 tis. Sk, iného napr. 60 tis. 
Sk, že sa kúpila sanitka, ktorá nie je potrebná? Je to vôbec naša nemocnica? 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – keď sa mestská nemocnica zbavovala právomoci, mysleli 
si, že budú mať kontrolu nad nemocnicou, myslí si, že kontrola správnej rady je slabá. 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – prečo nie je prítomný poverený riaditeľ, ten by mal 
poskytnúť plnohodnotné informácie. Je poverený spracovaním správy o RN n. o. do konca 
mesiaca január.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – 11. 1. 2007 prišiel na mesto list od praktických 
lekárov, že od 1. 2. 2007 nebudú vykonávať LSPP pre dospelých. Otázka potrebnosti LSPP – 
necháva otvorenú tému. 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – zo strany Regionálnej nemocnice je to vydieranie, 
celá nemocnica funguje pod tajným rúškom, nerozumie problematike.  
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – je vykonaná účtovná závierka, stanovisko k nej dá 
audítor, peniaze sú v pohľadávkach, treba rokovať, aby nenabehli penále. Dozorná rada je 
stanovená.  Ale teraz sa jedná o poskytnutie príspevku pre LSPP. 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – správna rada odporúča poverenému riaditeľovi 
poskytnúť príspevok pre LSPP na úrovni roku 2006.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal hlasovania) prijalo 
     

Uznesenie č. 14/2007 
Mestské zastupiteľstvo  
A. S c h v a ľ u j e   
     Poskytnutie účelového nenávratného finančného príspevku Regionálnej nemocnici, n. o.  
     Banská Štiavnica pre rok 2007 vo výške, ktorá bola schválená v roku 2006 a rozpočet  
     ktorý bol schválený v roku 2006 bude východní pre rok 2007 s tým,  že bude poskytnutý  
     zálohovo pre I. štvrťrok 2007 výlučne len pre potreby LSPP.  
B. U k l a d á 
     poverenému riaditeľovi Regionálnej nemocnice n. o. Banská Štiavnica zabezpečiť režim 
     organizovania LSPP a ÚPS v zmysle potrieb obyvateľov mesta a regiónu Banská Štiavnica 
C. ž i a d a  
     Obecné zastupiteľstvá obcí Okresu Banská Štiavnica o prerokovanie poskytnutia   
     účelového nenávratného finančného príspevku pre Regionálnu nemocnicu, n. o. pre účely  
     zabezpečenia služieb LSPP a ÚPS z rozpočtov jednotlivých obcí.   
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14. Interpelácie a dopyty poslancov 
 
Anton Greguss, občan – žiadal o odstránenie vysokovzrastlej náletovej zelene za 120 
bytovkou, ktorá  ohrozuje svojím pádom okoloidúcich i samotnú budovu 120 bytovky, taktiež 
o úpravu chodníka za  budovou bytovky, ktorý je neschodný, 
- informoval o existencii A- klubu abstinujúcich alkoholikov, ktorý prestal fungovať, žiada 
pomoc zo strany Mesta prostredníctvom Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ. 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – čo sa týka výrubu stromov, občania podávali podnety 
na MsPO, názory sú rôzne, problém sa preverí. 
A – klub abstinujúcich alkoholikov – prosí členov klubu a predsedu Komisie sociálnej, 
zdravotnej a bytovej pri MsZ o naformulovanie  otázok, o akú pomoc by sa jednalo. 
Norbert Kaník, občan – k propagácii mesta v zahraničí, uskutočňujú sa veľtrhy cestovného 
ruchu, minulý týždeň sa konal v Bratislave, ďalší bude v Prahe a Budapešti. Spýtal sa na 
propagačný materiál mesta, žiada o jeho dotlač vo viacjazyčnom vyhotovení a aktualizáciu 
poskytovaných údajov. Pán Mgr. Pavol Michal  je oslovovaný prostredníctvom VÚC, cez 
neho by sa materiál mohol dostať na veľtrhy.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – s pánom Michalom komunikuje, je to 
„splnomocnenec“ Mesta pre jeho propagáciu, zúčastnil sa niekoľkých veľtrhov, poskytol sa 
mu propagačný materiál, týka sa to aj výstavy v Prahe a Budapešti. 
Do budúcna bude spracovaný materiál v spolupráci s MsÚ, SAŽP a iných ohľadne koncepcie   
riešenia CR do budúcna, v 1. štvrťroku 2007 sa budeme zaoberať prípravou sezóny 2007, 
s prepojením na kultúru, o. i. koncept sa bude dotýkať poskytovania služieb pod jednou 
strechou. T. j. bude sa viesť diskusia, čo je efektívnejšie TIK alebo Geopark, o možnom 
spojení týchto subjektov, čím by sa zvýšil rozsah poskytovaných služieb a náklady by sa 
znížili. 
Mgr. Pavol Michal, občan – zúčastnil sa výstavy v Brne, vo februári sa koná výstava 
v Prahe, bude prezentovaná aj Banská Štiavnica, informácie sa objavia v tlači (časopis TINA), 
pripravuje sa putovná výstava v ČR, o prezentácii mesta bude aj ďalej informovať.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – požiadal pána poslanca Ivašku o predloženie projektu 
možnosti prezentácie Mesta prostredníctvom DVD, rôznymi virtuálnymi prezentáciami, za 
spolupráce aj ďalších osôb. 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – od 1. 2. 2007 začne jeho škola ZSŠOaS so 
spracovávaním koncepcie rozvoja CR, mesto môže nadviazať spoluprácu, CR chce rozvíjať 
v spolupráci s BBSK, je to lacnejšie, výstupy budú prerokované  v Komisii obchodu, služieb 
a CR MsZ.    
Ján Petrík, občan – poprial novozvolenému MsZ veľa pracovných úspechov a dobrých 
rozhodnutí, aby sa im podarilo poplniť požiadavky občanov.        
Stanislav Maruniak, VIO TV – ponúkol prezentáciu mesta prostredníctvom lokálnej 
televízie. Robili anketu v Banskej Štiavnici o možnosti priamych televíznych prenosov 
z rokovaní MsZ, občania prejavili záujem o takúto formu. Žiada o podporu, či to treba 
odsúhlasiť. 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – je za informovanie občanov prostredníctvom VIO 
TV, či to bude formou priamych prenosov, nechá na diskusiu. 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa na demontované autobusové zastávky v meste, 
v akom štádiu je ich oprava, týka sa to hlavne zastávky Hájik 
- otázka na riaditeľa MsL týkajúca sa prenájmu školských lesov  
- kamerový systém, či sa bude rozširovať 
- vyslovil pochvalu MsPO – prichytili pri čine olepovačov autobusových zastávok pri Bille 

 



- 18 - 
Ing. Dudík, riaditeľ MsL – školské lesy vo  výmere 240 ha sú prenajaté SLŠ, rokovania sa 
nevedú, bola menovaná komisia, ktorá by sa mala zaoberať touto problematikou. 16. 2. 2007 
sa uskutoční Valné zhromaždenie MsL, ktoré  sa môže  zaoberať touto témou.  
Ing. Hlinka, MsÚ – autobusová zastávka Hájik bola poškodená rómami, následne bola 
demontovaná. Nanovo sa osadí najneskôr v mesiaci máj 2007.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – ako sú využívané nájmy nemocnice, žiada o zapracovanie 
údajov do komplexnej správy o Regionálnej nemocnici n. o.. 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ -  získanie finančné prostriedky by sa mali vrátiť do 
rekonštrukcie budovy, informácie podá po vyúčtovaní aj s audítorskou správou. 
J. Mego, zástupca náčelníka MsPO -  čo sa týka osadenia kamier na Drieňovej 
a Križovatke, je tu slabý signál. V najbližšom čase budú osadené kamery na objekte Ul. 
Mládežnícka č. 18 a na budove Frauenbergu. 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – upozornil na valiaci sa prúd vody od SLŠ 
Ing. Ján Hlinka, MsÚ – porucha je už odstránená, pracovalo sa na nej dva dni. 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – Botanická ulica, je tam zlá údržba cesty 
- chodník za Starým zámkom v časti za budovou 197/II (Nám. sv. Trojice) nie je oplotený,  
   hrozí nebezpečenstvo  pádu do hĺbky niekoľko metrov, 
- terasa pred VÚB, kedy bude odstránená, priestor by bolo vhodnejšie využiť ako parkovacie  
  plochy pre klientov peňažných ústavov, 
- na Ul. A. Kmeťa, horný trotuár – upozornil, že cez zábradlie visia 2 pravdepodobne el. káble 
- na Ul. I. Krasku nie sú po odobratí separovaného odpadu dodávané nové vrecia 
- po rekonštrukcii ulíc v starom meste neboli odstránené stĺpy NN napätia, týka sa to  
   Novozámockej ulice, ulice J. K. Hella, Dolnej Ružovej ulice, prečo neboli odstránené, 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – vznesené požiadavky budú rozdelené, diskutujúcim 
bude písomne odpovedané. 
MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – žiadal zaviazať MsÚ o vypracovanie PD Karanténnej 
stanice, táto mala byť spracovaná do konca roku 2006, žiada mesto aby podniklo kroky 
k riešeniu problému, stanica je v štádiu provizória, MsPO bola preškolená na odchyt psov, aj 
sám ich niekedy vodí. Žiada o predloženie správy do najbližšieho rokovania MsZ.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – požiadal pána poslanca Ďurkana o súčinnosť a údaje, 
pretože on je najviac kompetentný na riešenie problému.  
Prof. RNDr.  H. Hilbert, poslanec MsZ  -  navrhol zatváranie Botanickej záhrady v nočných 
hodinách. 
Ing. J. Čabák, zást. primátora – riešenie sa prerokuje so správcom záhrady, pripadne 
s MsPO. 
Ing. O. Michna, poslanec MsZ – opakovane žiada o predloženie nájomných zmlúv MŠ 
Bratská. 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhuje prehľad všetkých nájomných zmlúv 
spracovať do najbližšieho MsZ 
- Notársky úrad, kvalita služieb je diskutabilná, existuje dlh na nájomnom, 
- v pondelok sa uskutoční redakčná rada ŠN, uskutoční sa výber nového šéfredaktora, ktorý  
  bude pracovať na 0,5 úväzok, 
- žiada o podporu rozhodnutia, od 1. 2. 2007  začne na dohodu pracovať tlačový tajomník  
   mesta, Dr. Peter Zemaník, ktorý bude 1 deň v týždni pracovať v Banskej Štiavnici, navrhuje  
   pozvať ho na najbližšie rokovanie MsZ. 
- od 1. 2. 2007 začne pracovať pán Marek Kapusta, projektový manažér mesta, ktorý  
   prevezme agendu od doterajšieho projektového manažéra, ktorý požiadal o rozviazanie  
   pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. Taktiež bude pracovať na dohodu.  
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PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – súhlasí, ale jeho odmena by sa mala odvíjať od počtu 
spracovaných projektov a finančných prostriedkov z nich získaných. 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – ako bude podávanie projektov fungovať, či budú za podávanie 
projektov, prípadne podkladov odmeňovaní aj vedúci oddelení. 
Prof. RNDr. H. Hilbert, poslanec MsZ – podávanie projektov sa robí v angličtine, je to 
obrovská práca, pán Kapusta to ovláda.  
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – čo v prípade, keď niektorý z poslancov predloží 
projekt, či bude za to odmenený? 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – odmena v zmysle zásad činí 1,5 % z akejkoľvek 
výšky projektu. 
Ing. J. Čabák, poslanec MsZ – pracovno právne podmienky sú záležitosťou zmluvy, ktorá 
bude výsledkom rokovaní obidvoch strán, 
- v záujme poskytnutia množstva informácií, faktov, štatútov organizácií zriadených mestom  
  pre poslancov MsZ, navrhuje stretnutie s poslancami MsZ, kde budú prerokované aj  
  pracovné náplne zamestnancov Mesta,  
- ako zástupca primátora začne pracovať od 1. 2. 2007 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – vstupy do Banskej Štiavnice sú strašné, treba sa zamerať na 
výrub drevín, ktoré zatieňujú pohľady na mesto. Napr. zo smeru Štiavnických Baní ohrozujú 
okoloidúcich staré topole po stranách komunikácie. Je vhodné osloviť aj vlastníkov záhrad na 
výrub zelene, ktorá zatieňuje komunikáciu.  
- upozornil na problém alkoholizmu študentov (hlavne mladistvých do 18 rokov) 
- odporúča prepracovanie web stránok mesta, rozšíriť ich, častejšie zverejňovať nové 
informácie, každá komisia môže mať svoju stránku, prostredníctvom ktorej by sa viedla 
diskusia, 
- informoval sa na avizované športové aktivity 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – informoval, že dňa 16. 2. 2007 sa uskutoční Mestský 
reprezentačný ples v Hoteli Grand – Matej, na ktorý všetkých pozýva (predpredaj vstupeniek 
Hotel Grand – Matej, sekretariát primátora, zlatníctvo Gold – Vén). 
  
15. Záver 
 
     Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania Mestského zastupiteľstva je 
vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.  
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Výpis časti zápisnice z rokovania MsZ dňa 25. januára 2008 
 
Informatívna správa o stave stredného školstva v Banskej Štiavnici 
 
Informáciu k tomuto bodu podal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.  
Uviedol, že na pôde BBSK prebiehala a prebieha komunikácia ohľadne racionalizácie škôl, 
bol predložený návrh vedúceho odboru školstva, ktorý bol neprijateľný. V prvom januárovom 
týždni uskutočnil osobné stretnutie s pánom županom, ktorého sa zúčastnila aj pani 
prednostka Mgr. Babiaková, kde bol dohodnutý postup racionalizácie stredných škôl 
v Banskej Štiavnici. Žiadali, aby stanoviská prednesené ústne, boli dané aj na papier.  Jednalo 
sa o zlúčenie  stredných škôl – SPŠ S. Mikovíniho a SPŠ S. Stankovianskeho. SPŠ S. 
Mikovíniho by mala byť presunutá do SPŠ S. Stankovianskeho a vytvorila by sa lokalita, kde 
budú sústredené stredné školy. Objekty sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Ďalšia 
komunikácia sa týkala alternatívy racionalizácie na úrovni zlúčenia SOUL a SLŠ, ZSŠOaS by 
sa presťahovala, existuje viac verzií riešenia. Komunikácia medzi mestom a BBSK sa 
ekonomicky dotýka mesta, samospráva chcela byť informovaná a chce chrániť záujmy 
regionálneho rozvoja, v nadväznosti na minulosť Banskej Štiavnice.  
Vo februári 2007 v BBSK nebude zlúčenie škôl prerokovávané, ZSŠOaS nebude zatiaľ 
premiestnená, ubytovanie a stravovanie sa bude naďalej poskytovať v tejto škole. Využitie 
SOUL nie je bližšie vyšpecifikované. Na základe spoločného stretnutia samosprávy 
a predstaviteľov škôl by sa vypracovalo totožné stanovisko, aby neklesla kvalita stredných 
škôl, pretože vzdelávanie je prioritou mesta.  
 
Diskusia:       
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – zhodnotil súčasnú situáciu, počty žiakov na stredných 
školách výrazne poklesli, treba pristúpiť k racionalizácii škôl, mesto hľadá možnosti.  Väčšina 
škôl vykazuje dlžobu, areál SOUL je zbytočný. Čo ďalej? 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – je to trojročný vývoj, riaditelia škôl sú skúšaní, aké 
stanovisko zaujme mesto na zasadnutí BBSK? 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – stredné školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, 
mesto nemá veľkú možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie, je to na komunikácii. V prípade 
stanoviska, štatutárovi mesta by malo byť umožnené prezentovať ho v BBSK. Uskutočnili sa 
už 2 rokovania, kedy ho riaditelia škôl vyzvali, on sa podujal ako zástupca mesta, návrh 
odboru školstva nebol poslancami BBSK akceptovaný, školy sa zatiaľ nezlučujú, BBSK 
ponúkol možnosť vylepšiť ekonomiku SPŠ S. Mikovíniho presťahovaním do SPŠ S. 
Stankovianskeho. Na osobných stretnutiach sa deklarovalo, že areál SOUL má veľkú hodnotu 
pre samosprávu, faktom ale je, že škola má dlhy a ekonomika areálu je náročná, ťažko je 
argumentovať, ale je možné, že BBSK ponúkne areál mestu, jeho hodnota je približne 200 
mil. Sk, mesto sa nemá k čomu vyjadriť, nakoľko mu nie je známe stanovisko, ktoré bude 
predkladané na hlasovanie.    
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – jedna z alternatív bola, že ZSŠOaS sa zlúči so SOUL, 
areál na Povrazníku  by v tom prípade bolo možné ponúknuť na byty, resp. Domov 
dôchodcov. Je aj iná alternatíva –  ZSŠOaS má dostať dotáciu na zateplenie budovy. Myslí si, 
že prevádzkovanie areálu SOUL by združená stredná škola finančne zvládla.    
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – presťahovanie ZSŠOaS do areálu SOUL by bolo pre 
mesto najvýhodnejšie, avšak nechce, aby tým ekonomicky škola utrpela.  



Ľubomír Barák, poslanec MsZ – nech si mesto stanoví, čo je preň najvýhodnejšie a svoje 
stanovisko si obhajuje.  
Prof. RNDr. H. Hilbert, poslanec MsZ – je to otázka odloženia termínu, keď sa pozrieme na 
počty študentov, bude aj ďalší krok, budovy sú atraktívne. Mesto by sa malo odvolať na  
zákon o Banskej Štiavnici, školstvo pokladáme za prioritné, dať jednoznačné stanovisko 
o zachovaní všetkých škôl.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – má pripravené 2 listy, v prvom liste žiada 
o dofinancovanie kultúrnych pamiatok škôl, nakoľko ich údržba je veľmi náročná, v druhom 
liste bude prezentovať podporu MsZ.  
PaedDr. V. Ebert, školský úrad – list je rozpracovaný, BBSK je uložené, že sa má starať 
o kultúrne pamiatky, mesto žiada o viac zdrojové financovanie škôl, školy žijú len 
z normatívov, náklady na budovy sú vysoké, zákon ukladá starať sa o ne.  Je v záujme 
poslancov MsZ, aby mesto konalo v procese záchrany stredných škôl v Banskej Štiavnici a je 
záujem ZSŠOaS o presťahovanie do SOUL. 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – nie je presvedčený o správnosti schvaľovania 
rozhodnutia. 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – je potrebné list pripraviť a zaslať  na BBSK, ktorým 
by sa podporoval inštitucionálny rozvoj mesta, žiadať, aby materiál, ktorý bude schvaľovaný 
v BBSK bol prerokovaný najprv v meste.  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – ak sa BBSK rozhodne racionalizovať, nech zohľadní 
výnosy z budov a tieto smerujú do Banskej Štiavnice. 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – riešenie z pohľadu rodiča vidí také, že dieťa si dá na takú 
školu, kde sú výhodnejšie podmienky (škola + internát v jednom areáli). 
Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – nemôžeme čakať, čo spraví BBSK. Mali by sme prejaviť 
svoju vôľu a objekty zachovať pre školstvo. 
 
K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
MsZ odporučilo Mestu konať v záujme záchrany stredného odborného školstva v Banskej 
Štiavnici, a zohľadniť, že areál SOUL postavený pre záujem školstva, ak sa ho BBSK 
rozhodne predať, nech čo najväčší výnos z predaja pokryje oprávnené ekonomické 
požiadavky všetkých stredných škôl v Banskej Štiavnici. 
 


