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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 22. februára 2007 

 
 
 
 
 

Program rokovania: 
 

1.   Otvorenie 
2.   Kontrola plnenia uznesení 
3.   Správa o činnosti mesta za rok 2006 
4.   Delegovanie zástupcu MsZ do obecnej školskej rady a rád škôl na území mesta B.   
      Štiavnica  
5.   Informatívna správa o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
6.   Rozpočet TS m. p. na rok 2007 
7.   Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

a) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Mgr. Vladimír Kratoša s manželkou,   
    Banská Štiavnica  
b) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre Jaroslava Likéra, Banská Štiavnica  
c) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Květoslava Macháčka     
    s manželkou, Banská Štiavnica  
d) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre OZ ART Friends, Bratislava  
e) Návrh na vysporiadanie – zámenu pozemkov pre p. Róberta Parillu s manželkou,  
    Krupina 
f)  Návrh na zmenu správy verejných WC 
g) Prevod pozemkov od SPP a. s. do vlastníctva mesta   

       8.   Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej MsZ  
             a  Komisie školstva MsZ 
       9.   Návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsÚ v Banskej Štiavnici  
      10.  Návrh na menovanie členov Komisie, ktorá vypracuje zoznam vecí potrebných pre    
             zaradenie do evidencie pamätihodností mesta  
      11.   Správa týkajúca sa Regionálnej nemocnice n. o. Banská Štiavnica 
      12.   Interpelácie a dopyty poslancov 

13.  Rôzne 
14.  Záver 
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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,  PhDr. Peter Šemoda, Ing. Marián Zimmermann  
 
3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
4. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta 
5. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. Banská Štiavnica 
6. Ing. Marián Jakubovie, riaditeľ BS s. r. o. Banská Štiavnica 
7. Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL s. r. o. Banská Štiavnica 
8. MUDr. Ivan Vojtáš, poverený riaditeľ RN n. o. Banská Štiavnica 
9. vedúci oddelení MsÚ: JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ 
                                         Ing. Danka Gajdošová, poverená ved. odd. výstavby 
                                         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 
 
10. Ostatní prítomní: 
      Elena Podracká, KSS 
      Beata Danášová, Štiavnické noviny 
      Ján Petrík 
      Norbert Kaník 
      VIO TV – Mgr. Ingrid Copláková, Peter Frčka 
       N. Bujnová, kronikárka 
       Ing. Štefan Šulek, riaditeľ UPSVaR 
       RNDr. Ján Roháč 
       Mgr. Juraj Foltán   
       Lenka Krnáčová 
       Janka Trilcová, MŠ Mierová 
       Mgr. Rastislav Marko 
       Mgr. Ján Maruniak, ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica  
       Darina Ambrošová, Dolná č. 28, Banská Štiavnica 
       Slavomír Lovás, Banská Štiavnica 
       MUDr. Martin Mačaj 
       Marek Kapusta, Development Services 
       Kóšik Ladislav, RN n. o. 
       MUDr. Mikuláš Nagy, RN n. o.  
       MUDr. Marián Streško, RN n. o. 
       MUDr. Otília Zigová, RN n. o.          
       MUDr. Sasko, RN n. o. 
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K bodom rokovania: 
1. Otvorenie 
 
     Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. 
Pavol Balžanka.  Privítal ctený poslanecký zbor, pani prednostku Mgr. Nadeždu Babiakovú, 
zamestnancov Mestského úradu a ostatných prítomných. Navrhol bod programu č. 7 – Správa 
týkajúca sa Regionálnej nemocnice n. o. zaradiť ako posledný, vzhľadom na rozsiahlosť 
problematiky. Časový interval medzi 15. a 16. hodinou bude štandardne poskytnutý pre 
občanov. Ing. Marián Zimmermann navrhol doplnenie programu o správu z informačného dňa 
Banská Štiavnica – hlavné mesto kultúry v roku 2013. Primátor mesta navrhol správu zaradiť 
na rokovanie v čase medzi 15. a 16. hodinou. Ing. arch. Peter Mravec navrhol z bodu č. 6, 
odstavec b) – Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre TÁLIA BS, s. r. o. Banská 
Štiavnica  stiahnuť z programu rokovania, z dôvodu dopracovania materiálu a jeho 
prerokovania v komisiách. Takto upravený program bol poslancami MsZ jednomyseľne 
schválený.  Za overovateľov zápisnice primátor určil poslancov PhDr. Petra Šemodu a JUDr. 
Dušana Lukačku, písaním zápisnice poveril  Evu Turányiovú, zamestnankyňu MsÚ.  
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. Nadežda 
Babiaková, prednostka MsÚ – uviedla, že v zmysle Uznesenia č. 6/2007 sa zúčastnila spolu 
so zástupcom primátora mesta Ing. J. Čabákom rokovania so Slovenskou inšpekciou 
životného prostredia v Banskej Bystrici, v zmysle navrhnutej Alt. č. 1 – riešenie skládkovania 
do budúcnosti odporučené komisiou MsZ, končené stanovisko zástupcovia SI ŽP neprijali 
a odporučili rokovať so zástupcom v Bratislave Dr. Šopincom.    
 
Diskusia:  
Mgr. Pavol Balžanka  - doplnil k uzneseniu č. 11/2007, uskutočnilo sa ústne rokovanie 
s pánom Šurkom, potencionálnym investorom a realizátorom projektu na sídlisku Drieňová, 
požiadal o predbežný súhlas MsZ k tomuto projektu, z dôvodu podania projektu a získania 
finančných zdrojov zo štrukturálnych, resp. iných zdrojov. 
K uzneseniu č. 14/2007 – týkajúce sa LSPP, informoval, že  od niektorých obcí prišli 
pozitívne odpovede v tom zmysle, že vo svojich Obecných zastupiteľstvách si príspevok na 
občana schválili. Následne bude daná správa o stave nemocnice, budeme komunikovať 
s MUDr. Vojtášom  o zadministrovaní príspevku obcí. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 15/2007 
 

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 25.  
     januára 2007.   
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3. Správa o činnosti mesta za rok 2006  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ. Spravodajstvo k bodu podal Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta.  
 
K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a poslanci MsZ jednomyseľne prijali   
 

Uznesenie č. 16/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e  
     Správu o činnosti mesta Banská Štiavnica za rok 2006.  
 
 
4. Delegovanie zástupcu MsZ do Obecnej školskej rady a rád škôl na území mesta  
    Banská Štiavnica.  
 
Diskusia:  
PaedDr. Viera Ebert, metodik školského úradu – uviedla, že riaditelia škôl v tomto prípade 
suplovali zriaďovateľov a navrhli si zástupcov mesta do rád škôl, v záujme zabezpečenia 
dobrej vzájomnej spolupráce.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – vyjadril sa k delegovaniu stredných škôl,  podľa jeho názoru 
Ing. Palovič má veľa  aktivít nielen v stredných školách ale aj v iných,  navrhol do rady školy 
pri SOUL navrhnúť iného zástupcu mesta, napr. Ing. arch. Petra Mravca.   
 
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – povedal, že k tomu nemá námietky, je delegovaný 
4x. 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – delegovanie poslancov MsZ do rád škôl bolo 
prerokované v Komisii školstva MsZ, kde boli navrhnutí  poslanci, ktorí pracujú v oblasti 
školstva,  sú odborníci a môžu prispieť k činnosti škôl po odbornej stránke. 
 
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – skonštatoval, že má len jedno delegovanie 
a s návrhom súhlasí.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal hlasovania) prijalo 
 

Uznesenie č. 17/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e  
     v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona  
     291/2004 Z. z. o podrobnostiach spôsobu ustanovenia orgánov školskej samosprávy 
 

d e l e g o v a n i e 
     1.  Ing. Mariána Zimmermanna, poslanca MsZ Banská Štiavnica za člena Obecnej  
          školskej  rady v Banskej Štiavnici.  
     2.  Heleny Koťovej, poslankyne MsZ Banská Štiavnica za člena Školskej rady pri ŠZŠ,     
          Novozámocká č. 11, Banská Štiavnica. 
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   3.  Ivana Beňu, MVDr. Stanislava Ďurkana, JUDr. Dušana Lukačku, poslancov MsZ za  
          členov Rady školy ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici.  
     4. Ing. Mariána Zimmermanna, Ing. Slavomíra Paloviča, Prof. RNDr. Huberta Hilberta,  
         PhD., poslancov MsZ do Rady školy ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici.  
     5. Ing. Mariána Zimmermanna, Ing. Ondreja Michnu, Ing. Juraja Čabáka, poslancov MsZ 
         za členov Rady školy ZŠ A. Sládkoviča v Banskej Štiavnici. 
     6. RNDr. Pavla Bačíka, Ivana Beňu, MVDr. Stanislava Ďurkana, poslancov MsZ za členov  
         Rady školy pri  MŠ Bratská č. 9 v Banskej Štiavnici. 
     7. Mgr. Karola Palášthyho, Ing. Miriam Blaškovičovú, PhDr. Petra Šemodu, poslancov   
         MsZ  za členov Rady školy pri MŠ Ul. 1. mája v Banskej Štiavnici.  
     8. PaedDr. Milana Klauza, poslanca MsZ za člena Rady školy pri MŠ Mierová č. 2  
         v Banskej Štiavnici. 
     9.   Ing. Slavomíra Paloviča, poslanca MsZ za člena Rady školy pri MŠ Nám. padlých  
           hrdinov č. 2 v Banskej Štiavnici. 
     10. Petra Ivašku, poslanca MsZ za člena Rady školy pri Centre voľného času v Banskej  
           Štiavnici. 
     11. Mgr. Karola Palášthyho, Ing. arch. Petra Mravca, JUDr. Dušana Lukačku, poslancov    
           MsZ za členov Rady školy pri ZUŠ v Banskej Štiavnici. 
    
     12. Poslancov MsZ v Banskej Štiavnici, do Rád škôl pri stredných školách v meste  
           nasledovne: 
                                 a) Ing. Ondreja Michnu do Rady školy pri SPŠ Samuela Stankovianskeho 
                                 b) Petra Ivašku               do Rady školy pri SPŠ Samuela Mikovíniho 
                                 c) Ing. Slavomíra Paloviča do Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa 
                                 d) Ľubomíra Baráka       do Rady školy pri Strednej lesníckej škole 
                                 e) Ing. arch. Petra Mravca do Rady školy pri SOU lesníckom  
                                 f)  Ing. Mariána Zimmermanna do Rady školy pri Združenej strednej  
                                                                                         škole obchodu a služieb     
 
5. Informatívna správa o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013 
 
K tomuto bodu nebola spracovaná písomná správa. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta 
v zmysle schváleného a doplneného programu MsZ uviedol Informatívnu správu o aktuálnom 
stave k projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013, privítal členov kultúrnej komisie, 
zvlášť Ing. R. Marku, ktorý správu predložil.  
Ing. Rastislav Marko bol poverený komisiou kultúry, aby prezentoval obsah poznatkov 
z informačného dňa Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý sa konal  v Bratislave. Projekt 
je realizovaný v rámci Európskej únie už niekoľko rokov, po prvý krát v histórii  dochádza 
k tomu, že jedno z prihlásených miest bude vybraté formou súťaže. Doteraz tento titul získalo 
mesto, o ktorom rozhodol štát. Projekt musí obsahovať údaje o obyvateľstve, mesto nezíska 
ocenenie za históriu a pamiatky, ale za ponuku programu akcií v meste. Porota je zložená 
nasledovne: 6 porotcov zo Slovenska a 7 mimo Slovenska. V jeseni tohto roku sa vyberie užší 
okruh miest, v 2. kole sa vyberie víťaz. Priemerný rozpočet je približne 37 mil. Eur., z čoho 
približne 1/3 si hradí mesto z vlastných zdrojov, prípadne sponzorsky, komerčnými aktivitami 
a pod.. V prípade, že mesto získa kandidatúru, otvára sa preň možnosť čerpania finančných 
zdrojov. Mesto Banská Štiavnica  sa uchádza o kandidatúru v spojitosti miest Banská 
Bystrica, Zvolen, Kremnica, Brezno, oficiálne bude všade figurovať Banská Bystrica.   
Komisia kultúry MsZ podporila projekt, hoci šanca na víťazstvo  je veľmi malá. Ide tu viac  
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o spropagovanie mesta a získanie užitočných informácií. Pre porovnanie v minulosti toto 
ocenenie získalo Rakúske mesto Gratz, ktoré má 250 tis. obyvateľov.  
       
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – na základe osobných konzultácií s dvomi 
europoslancami, pánom županom, podpredsedom NR SR, s ďalšími mienkotvorcami 
a predstaviteľmi rezortov SR si dovolil osloviť pána primátora Saktora, aby v priebehu 2 
týždňov zorganizoval stretnutie na úrovni predstaviteľov piatich miest Brezno, Banská 
Bystrica, Zvolen, Kremnica (tieto už vyjadrili súhlas, že chcú ísť do združenia 5 miest), 
Banská Štiavnica sa ešte nevyjadrila.  Pán primátor deklaroval, že si uvedomuje hodnotu 
a prínos  Banskej Štiavnice do tohto združenia, v širšom kontexte sa vydiskutuje, za akých 
podmienok, týkajúcich sa ekonomickej participácie, zviditeľnenia mesta, následných 
benefitov. Ak pôjdeme do projektu sólo, budeme zviditeľňovaní do momentu, kým nedôjde 
k vylúčeniu Banskej Štiavnice, ak pôjdeme do projektu ako združenie – región, budeme 
úspešnejší ako iné mestá, budeme zviditeľňovaný dlhšie. Požiadal Kultúrnu komisiu MsZ aj 
poslanecký zbor, aby sa nedávalo definitívne stanovisko, pokiaľ sa neuskutoční stretnutie na 
úrovni primátor, predstavitelia Kultúrnej komisie MsZ, projektový manažér a prediskutovali  
si požiadavky samosprávy. Vyslovil obavu, že ak 4 samosprávy jednoznačne deklarovali, že 
chcú ísť spolu, v prípade neúspechu, aby tým Banskej Štiavnici nebolo viac ublížené.   
 
Diskusia:  
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, či sa neuvažovalo ísť do združenia pod 
hlavičkou Banskej Štiavnice.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – je otázna reálnosť tejto myšlienky, pretože Banská 
Štiavnica nie je na rozdiel od Banskej Bystrice centrálnym sídlom, na najbližšom MsZ bude 
informovať o výsledkoch rokovania.    
 
K tomuto bodu Mestské zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie. 
 
6. Rozpočet TS m. p. na rok 2007 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložil ju Peter Heiler, riaditeľ Technických 
služieb m. p., spravodajstvo k bodu podala Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ. 
Skonštatovala, že rozpočet je vyrovnaný, oproti pôvodnému rozpočtu je prepracovaný, 
najväčší pokles príjmov je v stredisku správa a stredisku odpadové hospodárstvo.  
 
Diskusia: 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – k rozpočtu rokovala Ekonomická komisia MsZ, 
vzhľadom k tomu, že je v nej veľa nových členov, rokovanie trvalo dlhšie. Z komisie 
vyplynula požiadavka zaslať členom komisie Cenník TS m. p. a organizačnú štruktúru TS  
m. p..  
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora  – informoval, že Cenník  TS bol predložený a je 
zverejnený na internete.  
 
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, či tohtoročná mierna zima nenaruší 
hospodárenie Technických služieb. 
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Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – povedal, že  by nemalo byť ovplyvnené hospodárenie, 
pretože mestom sú poskytované náhradné činnosti – napr. čistenie mesta, separácia odpadu, 
opilovanie stromov, jednotlivé položky rozpočtu sú konzultované.    
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – navrhol v nasledujúcom MsZ podať informáciu 
o výške usporených finančných prostriedkov.  
 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – navrhol, aby na rokovanie MsZ boli predložené 
objednávky mesta pre TS m. p., aby poslanci mali prehľad o výkonoch.  
 
Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – objednávky sa dávajú operatívne, prostredníctvom Ing. 
Hlinku, vrátane verejného osvetlenia, materiál vie dokladovať, ale musel by byť k nemu 
spracovaný aj komentár.  
 
Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – odporučil pánovi poslancovi, aby si informácie 
zistil osobne a nezaťažoval týmto Mestské zastupiteľstvo.  
 
Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – vyslovil ochotu venovať sa poslancom, vysvetliť im chod 
organizácie, zamestnanci sú hocikedy k dispozícii, tel. číslo organizácie je zverejnené.  
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora   - nemyslí si o zaťažovaní MsZ, materiál je možné 
spracovať a písomnú informáciu predložiť poslancom v materiáloch (na dnešnom rokovaní 
bol takto poskytnutý harmonogram čistenia.   
 
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ – uviedla, že v rozpočte sú vysoké náklady na 
energie (voda, plyn), v budove sídli aj iný subjekt – Mestské lesy, v rozpočte to nie je 
uvedené.  
 
Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – náklady sú uvedené za celý objekt, následne sú účtované 
Mestským lesom.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – vyzval pána poslanca Palášthyho o doplnenie a 
naformulovanie uznesenia.  
 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – povedal, že ak ostatní poslanci majú informácie, on si 
ich zistí.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – požiadal riaditeľa Technických služieb, m. p. 
o priebežné predkladanie informácií  do MsZ.     
 
Mestské zastupiteľstvo jednohlasne prijalo  
 

Uznesenie č. 18/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e 
     Rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica pre rok 2007  
     nasledovne: 
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   1. Bežný rozpočet 
         - príjmy                14 864 tis. Sk 
         - výdavky             14 864 tis. Sk 
 
  
7.  Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 
      a) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Mgr. Vladimíra Kratoša  
          s manželkou, Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ. 
Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta.     
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – zúčastnil sa  výjazdového zasadnutia Komisie obchodu, 
služieb a CR MsZ, týka sa to všetkých pozemkov, ktoré sa predali v danej lokalite. V tejto 
súvislosti zaznela sťažnosť ohľadne septiku,  pozemky a chatky sa predávali  ľuďom s tým, že 
vytvoria združenie a náležitosti budú v poriadku. Septik pre chatky v poriadku nie je, dal do 
pozornosti, že teraz sa jedná o predaj posledného pozemku v tejto časti, ostatné sú už predané.  
Mesto musí zareagovať, príp. Komisia RR, výstavby, ÚP a ŽP, septik je funkčný tak, že je 
rozbitý a preteká do potoka. Od pána Prokeša, vlastníka chaty Hron,  hygiena vyžaduje 
čističku odpadových vôd, na druhej strane mesto dovolilo predať pozemky. Chodníky sú vo 
vlastníctve mesta. Navrhuje zistiť, na koho pozemku sa nachádza septik, čo s tým ďalej.   
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – keď sa v 1. polovici 90-tych rokov začali 
predávať pozemky pod chatkami, vlastníci chatiek si chceli kúpiť okrem pozemkov pod 
chatkami aj časti parcely okolo chatiek. Mesto trvalo na odpredaní pozemkov len pod 
chatkami, aby sa vytvorili podmienky prístupu ku všetkým chatkám. Potom boli vlastníci  
vyzvaní, aby založili združenie vlastníkov chatiek a aby si navrhli režim prístupových ciest, 
ku ktorému sa mesto vyjadrí. Z tohto vyplynul ďalší aspekt, že sa tu nachádzajú aj pozemky 
Lesov SR, š. p., ktoré svoje pozemky nepredajú skôr, pokiaľ si vlastníci chatiek nevytvoria 
vnútorný režim, schválený mestom. Odporučil rozšíriť návrh na uznesenie, aby MsÚ vyzval 
vlastníkov chatiek k oznámeniu riešenia stanovenej úlohy, prípadne určenie termínu. Treba 
určiť vlastníctvo parcely, na ktorej sa nachádza septik.  
 
Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ – povedala, že v rámci rokovania s Lesmi SR, 
š. p. vyplynulo, že treba vykonať obhliadku, zamerať trasu ciest, vytýčiť plochu verejných 
priestranstiev geometrickým plánom a zvyšok plôch odpredať záujemcom. 
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – pán Kratoš prezentoval záujem skupiny vlastníkov 
9 chatiek, ktoré sú najbližšie ku verejnej komunikácii, že chcú vytvoriť združenie, ktoré by 
vykonávalo správu nad pozemkami, so zriadením vecného bremena prechodu ku chatkám  aj 
náležitosti vyplývajúce z toho – starostlivosť o kosenie, čistotu. Mohlo by sa iniciovať aj 
združenie ostatných vlastníkov chatiek, čím by sa problém vyriešil.   
 
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – nechce meniť uznesenie, ale pozná terén, 
najvýhodnejšie by bolo celý areál predať, aby sa mesto zbavilo problému (elektrina 
a kanalizácia sú v nevyhovujúcom stave), myslí si, že je to najkorektnejšie riešenie. Vyriešil 
by sa dlhodobý problém, navrhol oblasť rozparcelovať a za stanovených podmienok predať.  
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RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – pripomenul, aby sa kupujúcim dala podmienka úhrady 
ceny za spracovanie geometrického plánu, aby mestu nevznikli náklady.   
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – ak sa pozemky predajú, skôr nech sa spoločenstvo 
vyjadrí k čističke odpadových vôd a dorieši sa tento problém.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – upozornil, že sa odbočuje od témy a to od predaja 
pozemku pre pána Mgr. Kratoša, dal hlasovať za pôvodný návrh uznesenia tento schválili 
všetci prítomní poslanci MsZ. Následne dal hlasovať za návrh Ing. Juraja Čabáka, ktorý 
schválili všetci prítomní poslanci MsZ.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo       
 

Uznesenie č. 19/2007 
 
   Mestské zastupiteľstvo  
   A. S c h v a ľ u j e  
 
      prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 6679 o výmere 32 m2, zastavaná plocha  
      a nádvorie pre Mgr. Vladimíra Kratoša s manželkou,  Mierová 10, Banská Štiavnica do       
      BSM. 
      Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra   
      Banská Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.  
      Banská Štiavnica. 
      Kúpna cena je, v Zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta, 300,- Sk/m2, spolu  
      9 600,- Sk.  Kúpna cena bude zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia  
      s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad  
      vlastníckeho práva do KN v sume 2 000,- Sk. 
 
   B. U k l a d á                        
        Mestskému úradu vyzvať vlastníkov nehnuteľností v lokalite p. č. CKN 6698/1 na  
        Počúvadlianskom jazere na rozparcelovanie nehnuteľnosti pozemkov, tých, ktoré sú vo  
        vlastníctve Mesta Banská Štiavnica a o určení ponechania verejných priestranstiev    
        v záujme mesta a Lesov SR š. p.,  a k vybudovaniu odpadového hospodárstva v termíne   
        do 1. 5. 2007.   
 
b) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľnosti pre Jaroslava Likéra, Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ. 
Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta.     
Podotkol, že studňa nie je predmetom prevodu, preto bol vypracovaný GP, ktorý studňu 
oddelil a vytvoril dva pozemky.  
 
Diskusia:  
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, či ostatní majitelia bytov nemajú záujem 
o záhradu, či im bol pozemok ponúknutý.  
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JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ – majitelia pozemky užívajú ako prídomové 
záhradky, zatiaľ pozemky neboli vysporiadané, navrhol sa ich predaj, postupne podľa 
doručených žiadostí záujemcov sa im vyhovuje. V súčasnosti je už pozemok rozparcelovaný.    
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 20/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. S ch v a ľ u j e  
    priamy odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 1519/2 o výmere 286 m2, záhrada   
    pre    Jaroslava Likéra, bytom Horná Huta 33, Banská Štiavnica do výlučného vlastníctva. 
   Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská   
   Štiavnica na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská  
   Štiavnica. 
   Kúpna cena je stanovená, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta, na 300,- Sk/m2,  
   spolu 85 800,- Sk. Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci   
   uhradí  s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na  
   vklad  vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk. 
   
c) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Ing. Květoslava Macháčka   
    s manželkou Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ.  Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta. Tlmočil stanovisko Mestskej rady, ktorá 
odporúča predaj pozemku schváliť.  
 
Diskusia:  
Ivan Beňo, poslanec MsZ – spýtal sa, či pozemok nezasahuje do chodníka, ktorý vedie od 
domu pána Macháčka na autobusovú zastávku pod Drieňovou.  
Ing. Juraj Čabák, zást. primátora – odpovedal že nie, chodník bude zachovaný.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
 

Uznesenie č. 21/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. S ch v a ľ u j e 
    prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. CKN 4535/10 o výmere 70 m2, zastavaná plocha,  
    vytvoreného podľa GOP č. 36035521-66/2006, zo dňa 18. 10. 2006, odčlenením   
    z pôvodnej parcely č. EKN 2197/6, pre Ing. Květoslava Macháčka s manželkou,  Ľ. Štúra  
    7, Banská Štiavnica do BSM. 
    Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra     
    Banská Štiavnica na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.  
    Banská Štiavnica. 
    Kúpna cena je, v Zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta, 300,- Sk/m2, spolu  
    21  000,- Sk. Kúpna cena bude zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia  



- 31 - 
  
    s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad  
    vlastníckeho práva do KN v sume 2 000,- Sk. 
 
d) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre OZ ART Friends, Bratislava   
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ. 
Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa na vlastníctvo parcely č. 3569. 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ – vysvetlila, že vlastníkom je mesto, vecné 
bremeno je zriaďované kvôli tomu, aby tam mal vstup aj vlastník vedľajšej nehnuteľnosti.  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – povedal, že verejné priestranstvo nemusí byť 
zaťažené vecným bremenom. 
JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ – vecné bremeno nie je nutné zriaďovať, navrhuje 
zrušenie vecného bremena.  
 
Mestské zastupiteľstvo hlasovalo k bodu A, ktorý bol jednomyseľne schválený.  Väčšina 
poslancov nesúhlasila so zriadením vecného bremena - bod B (za 4, proti 9, zdržali sa 3). 
Mestské zastupiteľstvo prijalo 
 

Uznesenie č. 22/2007 
Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

      prevod nehnuteľností – pozemkov parc. č. CKN 3571 o výmere 40 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie, a dielu 2 o výmere 10 m2, záhrada, vytvoreného podľa GOP č. 35302551-
58/2006, zo dňa 8. 9. 2006, pre Občianske združenie ART Friends, so sídlom Janáčkova 
5, Bratislava, zastúpené RNDr. Helenou Fečíkovou, CSc. 

      Pozemok parc. č. CKN 3571 o výmere 40 m2, zastavaná plocha je v KN Katastrálneho 
úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica vedený na LV č. 1 (pod B1) 
v celosti pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

      Pozemok diel 2 o výmere 10 m2, záhrada, vytvorený podľa GOP č. 35302551-58/2006 zo 
dňa 8. 9. 2006 je v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica vedený na LV č. 3076 (pod B1) v celosti pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.  

 Kúpna cena je stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku súdneho znalca 
Ing. Igora Mičku, v čiastke 772,- Sk/m2, spolu 38 600,- Sk (50 m2 x 772,- Sk/m2). Úhrada 
kúpnej ceny musí byť uskutočnená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje 
uhradiť všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to:  
- správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN 
- správny poplatok za zriadenie vecného bremena 
 

B. N e s c h v a ľ u j e   
      zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu cez pozemok p. č. 3569 

v rozsahu vyznačenom v GP č. 35302551-58/2006 ako diel 1 o výmere 114 m2  
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      (novovzniknutá parcela), v prospech ART Friends, občianske združenie, Bratislava 

a rovnako na diel 5, pretože sa jedná o verejné priestranstvo. 
 

e)  Návrh na vysporiadanie – zámenu pozemkov pre p. Róberta Parillu s manželkou,     
     Krupina 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ. Spravodajstvo 
k bodu podal Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – pripomenul, že predmetná zámena 
pozemkov bola predmetom rokovania MsZ dňa 25. 1. 2007, následne poslanci Ing. Palovič 
a Ing. Blaškovičová rokovali vo veci s pánom Adamským a pánom Parillom.  
 
Diskusia:  
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ – povedala, že predmetným pozemkom vedú 
inžinierske siete a to plyn a voda, pozemok je prístupom aj k inej nehnuteľnosti, pán 
Adamský si nebude nárokovať povrchovú úpravu cesty.    
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – doplnil, že pán Parilla pozemky zdedil, až keď došlo 
k ich zameraniu zistil, že zabral prístup k domu pána Adamského. Zdôraznil, že nešlo 
o špekuláciu zo strany pána Parillu.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 23/2007 
 

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

1.  do vlastníctva mesta Banská Štiavnica sa prevedie pozemok parc. č. CKN 5713/2     
     o výmere 412 m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorený podľa GOP č. 36035521- 
     48/2005 zo dňa 13. 6. 2005. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica pre LV č. 5439 v prospech Róberta Parillu s manželkou Helenou, rod. 
Kružlicovou v BSM. 
 

2.   do BSM  p. Róberta Parillu s manželkou, obaja bytom F. Kráľa 2, Krupina, sa  
      prevedie   pozemok parc. č. CKN 1061/3 o výmere 411 m2, záhrada, vytvorený podľa    
     GOP č. 36035521-48/2005 zo dňa 13. 6. 2005. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica pre LV č. 3076 v prospech Mesta Banská Štiavnica. 
 

                Rozdiel vo výmere 1 m2 v prospech mesta Banská Štiavnica p. Parilla s manželkou     

           nepožadujú finančne ani inak nahradiť. 

           Náklady spojené so zámennou zmluvou bude uhrádzať v celosti p. Parilla s manželkou   

           na  svoje náklady (náklady na vyhotovenie GOP, návrh na vklad vlastníckeho práva).  
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f) Návrh na zmenu správy verejných mestských WC 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ a Oľga 
Nigríniová, odd. PSMaPČ. Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora mesta Ing. 
Juraj Čabák – uviedol, že správa je spracovaná podrobne, sú v nej informácie aj 
o ekologických WC na jazerách. 
 
Diskusia:  
Ivan Beňo, poslanec MsZ – spýtal sa, ak sa nikto neprihlási, či budú verejné WC fungovať 
v pôvodnom režime.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – v tom prípade sa zmenia podmienky ponuky, napr. 
zvýši sa príspevok mesta, v Mestskej rade odznelo viac návrhov.   
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – spýtal sa, či je uvedená prevádzková doba v LTS 
dostatočná (od 09.00 – 17.00 hod.). 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – v uznesení je uvedené podľa požiadavky mesta, 
čiže môže byť aj dlhšie, hlavne v letných mesiacoch.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – povedal, že v Mestskej rade boli aj iné návrhy, problém 
bol prerokovaný aj v Komisii obchodu, služieb a CR MsZ, ak sa do ponuky nikto neprihlási, 
treba pouvažovať nad zriadením samoobsluhy WC, mzdové náklady sú najväčšie. Sanita 
v tom prípade by musela byť neodmontovateľná. 
Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – pripomenul, že verejné WC by mali spĺňať určitý 
štandard, aj keby to išlo na samoobslužný režim, určitá obsluha by tam musela byť.  
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – zdôraznil, že treba hlasovať o pôvodnom návrhu 
Mestskej rady, počkať na reakciu, v prípade, že nebude záujem, zmeniť podmienky ponuky.    
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 24/2007 
 

    Mestské zastupiteľstvo v súlade s čl. 6 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská  
    Štiavnica 
    A. S c h v a ľ u j e  
    vypísanie ponuky na výpožičku zariadenia Mestských WC na Ul. A. Kmeťa č. 1 v Banskej   
    Štiavnici s účelom jeho prevádzkovania, s ročným finančným účelovým príspevkom vo  
    výške 100 000,- Sk s podmienkami: 

a.) zariadenie bude prevádzkované denne minimálne od 9,00 – 17,00 hod. 
b.) v prípade akcií usporiadaných Mestom Banská Štiavnica v centre mesta sa 

prevádzkovateľ zaviaže zariadenie prevádzkovať podľa požiadavky mesta aj dlhšie 
(napr. Nezabudnuteľné remeslá, Salamander, Živé šachy a pod.)  

c.) poskytnutý príspevok prevádzkovateľ polročne vyúčtuje mestu. 
 
g) Navrátenie pozemkov do vlastníctva mesta od SPP, a. s. Bratislava  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ a Renáta Baráková, odd. 
PSMaPČ. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – 
povedal, že tento bod nebol prerokovaný v Mestskej rade, pretože problém bol ujasnený 
v období medzi MsR a MsZ. Myslí si, že o bode treba rokovať, pretože je jednoduchý. Jedná  
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sa o pozemky na Dolnej ulici, ktoré sa v roku 2001 previedli z majetku mesta v prospech SPP 
a. s.. Podmienky dané mestom neboli zo strany SPP  splnené a preto sa dohodol prevod 
pozemkov späť do vlastníctva mesta. Pozemky sa nachádzajú v lukratívnej časti mesta, ide 
o ich využívanie a zhodnotenie.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo     
 

Uznesenie č. 25/2007 
 

    Mestské zastupiteľstvo 
    A. S c h v a ľ u j e  
         Prevod – kúpu nasledovných pozemkov do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica od  
         predávajúceho SPP, a. s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a 
         - parcela C KN č. 2054/1 o výmere  259 m2 – zastavaná plocha 
         - parcela C KN č. 2066/1 o výmere 1979 m2 – zastavaná plocha 
         - parcela C KN č. 2066/2 o výmere 14 m2 – zastavaná plocha 
         - parcela C KN č. 2067/1 o výmere 201 m2 – záhrada 
         Výmera pozemkov spolu                2453 m2 
 
       Nehnuteľnosti sú vedené v KN na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici, Správa katastra     
       Banská Štiavnica na LV č. 1025 (pod B 1) v celosti, pre Slovenský plynárenský  
       priemysel, a. s., Bratislava. 
       Kúpna cena je stanovená dohodou účastníkov v úhrnnej kúpnej cene 1,- Sk bez DPH,  
       celková kúpna cena je 1,20 Sk. 
       Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 2.000,- Sk zaplatí  
       kupujúci.   
 
 
Po prerokovaní tohto bodu dal zástupca primátora mesta Ing. Juraj Čabák návrh na zmenu 
programu rokovania MsZ, z dôvodu neprítomnosti poslanca Ing. Ondreja Michnu. Navrhol 
zaradiť ako nasledujúci bod Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie zdravotnej, sociálnej 
a bytovej MsZ a Komisie školstva MsZ. Po tomto bode bude nasledovať Návrh na zmenu 
organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (9 za) schválilo zmenu programu rokovania MsZ.  
  
8. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej MsZ  
    a Komisie školstva MsZ.  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Správu predložila prednostka úradu Mgr. 
Nadežda Babiaková. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora 
mesta – povedal, že k zmene zapisovateliek dochádza na základe žiadosti Ing. Anny 
Karabellyovej, zapisovateľky Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej MsZ, ktorá ako dôvod 
uviedla, že komisia tvorí 2/3 náplne, ktorú v rámci svojej práce na MsÚ nevykonáva a Ing. 
Jaroslavy Leontovyčovej, zapisovateľky Komisie školstva ktorá nepracuje v oblasti školstva. 
 
Diskusia: 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ  - ako predseda Komisie zdravotnej, sociálnej 
a bytovej MsZ súhlasí so zmenou, navrhol v prvom roku túto komisiu rozdeliť na dve 
z dôvodu obsiahlej problematiky. V oblasti zdravotníctva treba riešiť veľmi závažné veci.  
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Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – spýtal sa, či členovia komisie budú tí istí aj v jednej 
aj v druhej komisii. 
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – odpovedal áno a členovia komisie s tým súhlasia.    
 
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ -  upozornila, či bude možné navýšiť rozpočet 
o ďalšiu komisiu. 
 
RNDr. Pavol Bačík, poslanec MsZ – povedal, že nie je presne stanovené ako často majú  
komisie zasadať.       
 
Mgr. Juraj Foltán, občan – spresnil, že komisie sú poradným orgánom, ako v danej veci 
treba konať.  V komisiách sú odborníci, predseda je poslancom, aby bola nadväznosť na MsZ. 
Položka rozpočtu je schválená, odporúča menší počet členov v komisii, aby boli pružnejšie.  
 
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – skonštatoval, že počet členov komisií sa oproti 
minulému obdobiu rozšíril, preto navrhol zrieknuť sa odmeny, ktorú za komisie poslanci 
dostávajú. 
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – s návrhom nesúhlasí, pretože obetujú svoj voľný čas, navrhol 
odmenu znížiť.  
 
RNDr. Pavol Bačík, poslanec MsZ – prikláňa sa k návrhu exposlanca Mgr. Foltána, súhlasí 
s tvrdením, že komisie sú početné, rokovanie trvá dlhšie. 
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – spýtal sa, či chcú poslanci k bodu prijať uznesenie. 
 
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ -  navrhla spracovať ekonomické 
prehodnotenie komisií vzhľadom na minulé obdobie a súčasnosť. 
 
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – povedal, že poslanci MsZ zasadajú častejšie ako 
poslanci v minulom volebnom období, čo by mohlo byť kompenzáciou za komisie. Navrhol, 
aby poslanci neboli odmeňovaní za komisie, nie aby sa menili počty členov komisií. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – po dvoch mesiacoch sa zistilo, že komisie sú veľmi 
početné, keď sa členovia dozvedia, že nie sú peniaze na odmeny, je to nekorektné. Komisia 
nezávisí od počtu členov, ale od chuti pracovať a riešiť problémy. Je trápne, že sa nad tým 
zamýšľame až teraz. 
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – nemá problém so zrieknutím sa odmeny, peniaze by smeroval 
inde.  
 
Mestské zastupiteľstvo po dlhej diskusii prijalo jednomyseľne bod A a B pôvodného 
uznesenia, bod C bol prijatý väčšinou hlasov ( 1 sa zdržal hlasovania).  
 

Uznesenie č. 26/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
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A. O d v o l á v a 
     1. Zapisovateľku Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MsZ Ing. Annu  
         Karabellyovú. 
     2. Zapisovateľku Komisie školstva MsZ Jaroslavu Leontovyčovú.   
 
B. M e n u j e 
     1. Zapisovateľku Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MsZ Oľgu Nigríniovú,  
         zamestnankyňu MsÚ. 
     2. Zapisovateľku Komisie školstva Bc. Denisu Kubiňákovú, zamestnankyňu MsÚ 
 
C. U k l a d á  
     Mestskému úradu spracovať ekonomický dopad komisií MsZ na rozpočet Mesta Banská      
     Štiavnica podľa počtu členov komisií a podľa plánu práce komisií pre rok 2007. 
 
9. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsÚ v Banskej Štiavnici 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložil ju Mgr. Pavol Balžanka, primátor 
mesta a podal k nej aj spravodajstvo. Doplnil, že PhDr. Breznoščák je oboznámený so 
zmenou a súhlasí s ňou.  
 
Diskusia:   
Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – povedal, že participoval na príprave materiálu a preto 
chcel byť prítomný pri jeho prerokovávaní.  
 
Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – oddelenie kultúry sa spájalo so športom, myslí 
si, že cestovný ruch je dôležitý, prikláňa sa k vytvoreniu dvoch oddelení. 
 
Prof. Hubert Hilbert, PhD., poslanec MsZ – povedal, že Banská Štiavnica môže žiť len 
z aktivít, ktoré má. Toto sú dve dôležité oblasti, ktoré nie je možné spájať.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – dal do pozornosti, že v súčasnosti je CR začlenený 
do oddelenia Právneho, správy majetku a podnikateľskej činnosti, myslí si, že prepojenie CR 
na kultúru je vhodnejšie. Organizačná štruktúra MsÚ je otvorená otázka, nepovažuje jej 
komplexné riešenie za korektné po 6. týždňoch výkonu funkcie.  
 
RNDr. Pavol Bačík, poslanec MsZ – možno by sa boli vyhli diskusii, keby bol návrh 
predložený do Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu.   
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – materiálu chýba „pavúk“ zmeny organizačnej štruktúry, 
možno by bolo rozhodovanie ľahšie, dáva návrh na uznesenie, aby sa  nevytváralo hneď jedno 
oddelenie, ale prehodnotil sa najprv dopad na rozpočet mesta, nové oddelenie bude mať 10 
zamestnancov, či by nebolo vhodné vytvoriť samostatné oddelenie cestovného ruchu. 
Navrhuje dať návrh prerokovať do komisií, možno sa príde k výsledku, že treba prepracovať 
celú organizačnú štruktúru Mestského úradu.     
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – ubezpečil pána poslanca Baráka, že návrh nemá 
ekonomické dopady, pracovník pre cestovný ruch je vyčlenený, v súčasnosti pracuje na 
oddelení právnom, správy majetku a podnikateľskej činnosti, a myslí si, jeho efektivita na 
novovytvorenom oddelení bude väčšia.  
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Ľubomír Barák, poslanec MsZ – ak to prejde komisiami, možno vznikne návrh na 
oddelenie cestovného ruchu . Vízia bola začať robiť cestovný ruch, najprv to bol jeden 
pracovník. Myslí si, že podľa nového návrhu jeden vedúci bude mať veľmi obsiahlu náplň, či 
bude mať dostatok času na cestovný ruch. Keď sa vytvorí navrhnuté oddelenie, aký je 
ekonomický dopad,  vlastne len na vytvorenie miesta vedúceho. Ak je to zamerané na rozvoj 
cestovného ruchu, mal by byť samostatný vedúci a samostatné oddelenie cestovného ruchu. 
Ak  toto nie je možné realizovať, nehovorme o rozvíjaní cestovného ruchu.   
 
Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – myslí si, že poslanec Barák podporuje rozvoj 
cestovného ruchu, na druhej strane si myslí, že komunikácia medzi zamestnancami bude 
lepšia pri navrhnutej zmene.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ -  skonštatoval, že teraz sa pod oddelenie kultúry presúva určitá 
časť ľudí, s tým, že sa nemení počet zamestnancov, len sa presúvajú z odboru na odbor. 
Cestovný ruch si žiada svoj odbor, ale je to vec, ktorú treba dobre premyslieť a pripraviť. 
Myslí si, že toto riešenie nie je konečné a ešte sa bude ďalej rozpracovávať.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – povedal, že materiál nie je pripravený, aká je vlastne 
organizačná štruktúra MsÚ. Či sa chce šetriť, alebo ak to má fungovať, treba zmenu urobiť 
riadne.  
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – vyslovil sa za spojenie oddelenie kultúry, športu 
a cestovného ruchu,  navrhol sa baviť sa k téme potom, keď budú známe pracovné výsledky 
zamestnancov. Dodal, že nie je presvedčený o efektívnosti niektorých oddelení. Vznik nového 
oddelenia automaticky znamená – vedúci, administratívna sila, v tomto prípade ide opresun 
výkonných referentov.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – zdôraznil,  že potom ide o špekuláciu, nie o riešenie 
problému cestovného ruchu. Pred komunálnymi voľbami sa deklarovalo niečo iné. 
 
Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD, poslanec MsZ -  nevidí problém v tom, čo tvrdí pán 
poslanec Barák. Možno ide o preklenutie 1 mesiaca. Nerozumie tomu.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta -  z diskusie vyplýva, že je určitou skupinou 
poslancov tlačený ku  komplexným personálnym zmenám, ktoré ako primátor zatiaľ odmieta. 
Vízia cestovného ruchu existuje. 
 
Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – vyzval ku konkrétnej formulácii nových návrhov 
uznesení v prípade, že diskusia je dlhá.   
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (za 10, zdržalo sa 6)  prijalo                  
 

Uznesenie č. 27/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. N e s c h v a ľ u j e 
     v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  
      a doplnkov, § 11, ods. 4, písm. i) zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu a to  
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zmenu Oddelenia kultúry a športu na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu.   
 
B. U k l a d á 
     Mestskému úradu 
     1. predložiť zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu a to zmenu Oddelenia kultúry  
         a športu na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu na prerokovanie do    
         nasledovných komisií: 
         -  Komisie Obchodu, služieb a cestovného ruchu  MsZ 
         -  Komisie športu a mládeže MsZ 
         -  Komisie kultúry MsZ 
     2. predložiť aktuálnu organizačnú štruktúru Mestského úradu s platovým zaradením   
         zamestnancov. 
      Termín na splnenie úloh sa stanovuje do najbližšej Mestskej rady.  
 
10. Návrh na menovanie členov Komisie, ktorá vypracuje zoznam vecí, potrebných pre   
      zaradenie do evidencie pamätihodností mesta 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Nadežda 
Babiaková. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ, 
zároveň predseda Komisie kultúry MsZ.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 28/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. M e n u j e 
     Na návrh Komisie kultúry MsZ sedem člennú komisiu, ktorá vypracuje zoznam vecí,  
     potrebných pre zaradenie do evidencie pamätihodností mesta v nasledovnom zložení:  
     PhDr. Irena Roháčová, CSc. 
     Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
     Mgr. Mikuláš Čelko 
     Ing. arch. Katarína Vošková 
     Mgr. Mária Čelková 
     Mgr. Charlotta Bianca Martošová 
     Miroslav Peťko 
 
11. Správa týkajúca sa Regionálnej nemocnice n. o. Banská Štiavnica 
 
Písomná správa netvorí prílohu tejto zápisnice. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta 
privítal zamestnancov zdravotníctva, riaditeľa nemocnice súčasného i predošlých. Keďže na 
minulom rokovaní MsZ neboli zástupcovia prítomní, prednesené informácie neboli v súlade, 
možno aj on bol pod vplyvom iných informácií a použil nevhodné formulácie. Medzitým 
získal správu od audítorky, ktorá hovorí o vyrovnanom hospodárení  a dáva inú dimenziu 
diskusii, ktorá sa rozvinula na minulom MsZ. Je dôležité na takomto fóre diskutovať 
o relevantných údajoch. 
 
 



- 39 - 
Diskusia: 
MUDr. Ivan Vojtáš, poverený riaditeľ RN n. o. -  stručne informoval o situácii 
v nemocnici, aké sú skutkové problémy, ako ich riešiť. Účtovná závierka za rok 2006 hovorí 
o strate 710 tis. Sk. Pôžička od mesta vo výške 3 mil. Sk bola použitá na vyplatenie miezd 
lekárov, pretože nedošlo k splynutiu Mestskej  a Regionálnej nemocnice a poisťovne platili 
výkony až po vyúčtovaní. Z pôžičky mesta je splatené asi 500 tis. Sk. Reálna výška 
pohľadávok a záväzkov je nasledovná: 
K 20. 2. 2007 – pohľadávky  uznané     8.345.718 Sk        
Záväzky vrátane pôžičky od mesta sú 11.825.101 Sk 
Pri ročnom obrate nemocnice 51 mil. Sk si myslí, že rozdiel nie je až taký veľký.  
Problém je tiež so vznikom viacerých zdravotných poisťovní, kedy nie vždy dôjde ku 
zazmluvneniu výkonov. K vytvoreniu straty v hospodárení nemocnice došlo aj odčlenením 
rýchlej zdravotnej pomoci. Napriek tomu vie zabezpečiť fungovanie nemocnice v štruktúre, 
ktorú tento región potrebuje, t. j. slušný štandard. Mierne stratové oddelenia vyrovnáva práca 
polikliniky, ktorá je vysoko zisková. Usiluje sa o získanie dopravy a RZP. Je za zachovanie 
systému v prospech obyvateľov.  
 
Ing. Štefan Šulek, bývalý riaditeľ RN n. o. – vystúpil na základe diskusie v minulom MsZ, 
kedy poslanci neboli objektívni a diskusia bola invektívna voči jeho osobe. Poslanci sa pýtali, 
prečo tam nesedí bývalý riaditeľ nemocnice, ale on nedostal  pozvánku. Hlási sa 
k zodpovednosti za stav nemocnice. Ku vzniku Regionálnej nemocnice došlo vzhľadom ku 
krachu Mestskej nemocnice. V tejto súvislosti požiadali mesto o pôžičku 3 mil. Sk na mzdy.  
Podľa prognózy bola reálnosť splatenia dlhu. Ale keď dostali konkrétnu zmluvu, preddavky 
tam neboli uvedené. Z účtovnej závierky vyplýva, že záväzky nemocnice sú kryté, okrem 
pôžičky od mesta. RN n. o. bola schopná reálne splatiť dlh, ale doprava sa presunula do Žiaru 
nad Hronom, čo spôsobilo výpadok príjmu. Nemocnica plní aj iné funkcie, prenajíma 
ambulancie súkromným lekárom, ale hospodári s vypätím všetkých síl.   
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – povedal, že na rokovaní je prítomný pán Lovás, 
ktorý predostrel ponuku poskytovania lekárskych služieb, sú tu zástupcovia Nemocnice a 
polikliniky, ktorí reagovali na uznesenie správnej rady RN n. o., je možné vydiskutovať si 
veci.  
MUDr. Martin Mačaj, bývalý riaditeľ Mestskej nemocnice, n. o. – znovu vyzval na 
prečítanie pohľadávok a záväzkov, je tam rozdiel 3 mil. Sk, ako chce nemocnica tento rozdiel 
vykryť?  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – keby došlo k stopnutiu nemocnice, reálne nám chýba 3 
mil. Sk. Sme tu preto, aby sme zabezpečili chod kolosu – nemocnice. Ak ju chceme, treba 
peniaze poskytnúť. Nemocnica funguje pre ľudí.   
Teraz sa hovorí, že peniaze dobiehali do Mestskej nemocnice. V prípade, keď mesto povie, že 
nechce pôžičku vrátiť, či na rok 2007 nemocnica nebude potrebovať viac peňazí. Je otázne, či 
mesto chce dávať peniaze do nemocnice, alebo sa spojí s iným subjektom.    
 
MUDr. Sasko, RN n. o. -  dlh závisel od podpisu MUDr. Mačaja, keby bol podpísal súbežný 
priebeh. 
MUDr. Vojtáš, poverený riaditeľ RN n. o. – keby bol chcel, nebola by nemocnica patrila 
pod mesto, mohol podpísať zmluvu s ministerstvom. Ale nemocnica má hodnotu pre mesto.  
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Žiadali MUDr. Mačaja o združenie nemocníc, záviselo to od jeho podpisu.  Nemocnica má 
význam pre obyvateľov mesta.  
 
RNDr. Pavol Bačík, poslanec MsZ – povedal, že problém v minulom období s RN n. o. bol 
veľký, neriešil sa priebežne. Ak má niekto pochybnosti, vyhotoví sa účtovný audit. Zaujíma 
ho pohľad manažmentu. Ochota odpustiť dlh by bola, ale treba povedať ako ďalej. 
Zamestnancov treba ohodnotiť.  
 
MUDr. Martin Mačaj – súbežný priebeh nepodpísal z dôvodu, aby dlh neprešiel na nový 
subjekt RN n. o.. 
 
MUDr. Vojtáš, poverený riaditeľ RN n. o. – je problém uzavrieť obdobie zmluvami 
do výšky objemu. Určitý objem peňazí sa predpokladá. Je za zachovanie tohto štýlu 
nemocnice, jej dostupnosti. Treba odborníkov zaplatiť, ak chceme služby.  
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – spýtal sa, koľko peňazí je treba pre 
zachovanie režimu nemocnice mesačne od mesta? 
 
MUDr. Vojtáš – zatiaľ nevie objemy, poisťovňa UNION nezaplatila výkony.  Mesačne 
približne 200 tis. Sk, aby bola zaplatená personalistika, keď budú služby, budú aj výkony. Ak 
VŠZP navýši rozpočet, poisťovne zaplatia výkony, nepotrebuje od mesta príspevok.   
 
Ing. Šulek, bývalý riaditeľ RN n. o. – zazmluvnenie nemocníc do konca marca je pre celé 
Slovensko. Od 1. 4. 2007 budú nové zmluvy s poisťovňami. Je ťažké zostaviť nový rozpočet. 
Čo sa týka budúcnosti našej nemocnice, požiadali o pomoc a odborné poradenstvo externú 
firmu E-Mark. Táto odporučila rozšíriť služby nemocnice o jednodňovú chirurgiu, ostatný 
režim je vyhovujúci. V súčasnosti je trend odchodu lekárov do zahraničia, je to otázka trhu. 
Všetky nemocnice majú tento problém. Odporučil nadväzovať na spracovaný materiál.  
Ak chceme nemocnicu, určiť si za akých podmienok.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – poznamenal, že ak je nedostatok ľudí v odbore, sú tu iné 
subjekty, ktoré ponúkajú svoje služby. Navrhol systém nemocnice predostrieť občanovi, nech 
sa k tomu vyjadrí, alebo sa nemocnica dá inému subjektu a občan zmenu nepocíti.  
 
MUDr. Zigová, RN n. o. – potvrdila, že dlh nemocnice bol zavinený starým vedením 
(MUDr. Mačaj). Fungovanie nemocnice v súčasnosti svedčí v prospech tohto zloženia 
nemocnice, aj samotnej chirurgie. Výkony sa zvýšili, prípady sa riešia konzultáciou. Ak sa 
nezachovajú základné oddelenia, utrpia tým obyvatelia mesta.       
              
Mgr. Juraj Foltán, exposlanec MsZ – v minulom volebnom období sa v MsZ viedli dlhé 
diskusie k problému poskytnutia pôžičky nemocnici. Riaditeľ prisľúbil, že peniaze je schopný 
splácať. Realita je taká, že RN n. o. od marca min. roka nesplácala úver mestu, čiže jej 
fungovanie nie je bez problémov. Spýtal sa, či je po právnej stránke možné, aby tieto dva 
subjekty splynuli. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – skonštatovala, že pokiaľ rýchla záchranná pomoc 
(RZP) fungovala v Mestskej nemocnici, vytvárala zisk a kryla náklady nemocnice. Splynutie 
subjektov záviselo od podpisu vtedajšieho riaditeľa. Mestská nemocnica má svoj majetok  



- 41 - 
 
(okrem mestského majetku) vo výške 8.700 tis. Sk, keby tento previedli do mesta, je možné 
urobiť zápočet. Zatiaľ sa dlh neodpustí, o tom môže rozhodnúť MsZ.   
    
MUDr. Sasko, RN n. o. – pri spracovaní štatistiky zistil, že po odchode MUDr. Mačaja 
výkony chirurgie klesli (v III. štvrťroku 2006 bola operatíva 30%). Keď nastúpil MUDr. 
Bafrnec, výkony stúpajú, prichádzajú mimo regionálni pacienti. Tendencia výkonov stúpa.  
 
MUDr. Vojtáš – poznamenal, že personalistika nie je vyriešená, do najbližšieho rokovania 
MsZ pripraví seriózny materiál, zazmluvnenie nemocnice.  
 
PhDr. Peter Šemoda, poslanec MsZ – je za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci 
možností. Ak sa nemocnica dokázala vysporiadať s problémami, treba jej dať šancu. Ak sa dá 
nemocnica inej firme, nevieme, či nemocnicu nezlikvidujú.  
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – rozprava je obsiahla, na jednotlivých oddeleniach sú 
zamestnanci v dôchodkovom veku. Ak sem prídu odborníci, budú žiadať vyššie platy. Treba 
povedať, čo bude nasledovať.  
 
Ing. Rastislav Kubáň – ponúkol pomoc pri riešení problémov Banskoštiavnickej nemocnice. 
Svoj zámer predstavil príkladom vstupu do Žiarskej nemocnice, kde sa dosiahla ziskovosť, 
zriadilo sa CT pracovisko, nadštandardné izby, od 1. 2. 2007 je v prevádzke nemocničný 
informačný systém. Jeho postoj k Banskoštiavnickej nemocnici je – ak má byť prínosom, 
bude prínosom. Ale nemá záujem na likvidácii nemocnice v Banskej Štiavnici. 
Diskusia sa točí ohľadne zisku. Odporučil inovovať technické vybavenie nemocnice, kotolňa 
je v dezolátnom stave, tu je možnosť investovania s následnou úsporou nákladov.  
Problémy sú akútne a menej akútne. Z ministerstva je razená teória  rušenia malých 
nemocníc. Ide o centralizáciu chirurgických výkonov do väčších nemocníc. 
Treba si povedať, že chirurgia v Banskej Štiavnici je v ohrození. Zdravotné poisťovne si dali 
spracovať súhrnný audit všetkých nemocníc, čo v prípade, ak odsúhlasia zrušenie našej 
nemocnice. Výnimočnosť Banskej Štiavnice je v cestovnom ruchu a histórii. Treba sa 
zamyslieť, či by nemohla byť výnimočnosť Banskej Štiavnice  napríklad v poskytovaní 
rehabilitačných služieb pre turistov, možnosti preventívnych prehliadok pre zahraničných 
turistov, teda navrhuje zdravotnú turistiku. Prečo Banská Štiavnica  neposkytuje pracovnú 
zdravotnú službu v zmysle zákona. Je šanca nemocnicu udržať, ak sa pôjde správnym 
smerom. Treba postupovať koncepčne.   
 
MUDr. Vojtáš – prezentované myšlienky nie sú nič nové, už v budúcnosti boli snahy 
zoskupiť malé nemocnice, vždy išlo o zisk niekoho. Rokovali s ministerstvom niekoľko krát, 
poisťovne majú peniaze. Je za serióznosť spolupráce.  
 
Ing. Šulek – koncepcia sa mení, v konečnom dôsledku pacient si vyberá, kde pôjde. Treba sa 
zamerať na špecifiká.  
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ -  poznamenal, že v prípade prerokovávania bodu, kde 
nie je písomný materiál, kde smeruje výmena názorov a diskusia, či bude k bodu prijaté 
nejaké uznesenie. O problémoch nemocnice sa vie, myslí si, že táto rozprava je mrhanie 
časom.  
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Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – oponoval, čo je dôležitejšie ako nemocnica. Myslí, 
že v tomto prípade ide o závažnú tému, ktorú treba odkomunikovať. 
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta -  momentálne nevieme, kde smeruje 
problém, ale dostali sme sa o krok ďalej a problém sa ozrejmil. Myslí, že MUDr. Vojtáš 
obstál v komunikácii dobre, je otázne, či je mesto schopné naplniť víziu. Ak chceme ísť 
v tomto režime, musíme si vinkulovať peniaze v rozpočte na prevádzku nemocnice a riešenie 
technických záležitostí, alebo sa poberieme cestou Žiarskej nemocnice. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – je rád, že došlo k tejto diskusii, spýtal sa Ing. Kubáňa, ako 
by riešil problém, keby bol na mieste MUDr. Vojtáša. Nezaznela podstata jeho ponuky.     
 
Ing. Kubáň – ak zostane Regionálna nemocnica, je mu to jedno. Vidí tu možnosti spolupráce, 
je to na diskusii. Zatiaľ sa problémy prekleňujú, v Banskej Štiavnici vidí regionálne možnosti.  
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ -  skonštatoval, že po dlhej diskusii sa dostali 
k problému, čo bol na začiatku. Navrhol odbornú diskusiu o spôsobe riešenia problémov. 
Tento spôsob rokovania je neprijateľný. 
 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – spýtal sa, či je platná správna rada RN n. o., či má 
mesto v nej štyroch zástupcov.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta -  v prípade, že sú pochybnosti, môže sa dať urobiť 
právna analýza Štatútu RN n. o.. 
 
Ing. Štefan Šulek, bývalý riaditeľ RN n. o. – povedal, že Štatút nemocnice je v rozpore 
s neziskovými organizáciami.  
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – navrhol doručiť poslancom správu firmy E-Mark 
o Regionálnej nemocnici n. o. do najbližšieho rokovania MsZ. 
 
Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ – návrh na likvidáciu Mestskej nemocnice 
(MN) je podaný na Okresnom súde, boli vytýčené 4 termíny pojednávania, zástupca MN sa 
nezúčastnil ani na jednom z nich. Čaká sa, kedy sa dostaví a bude vyhlásená likvidácia MN.  
 
MUDr. Vojtáš – požiadal MsZ o schválenie príspevku na splácanie dlhu voči Sociálnej 
poisťovni, aby nenarastali penále, môže dôjsť k odstaveniu plynu, elektriky. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – ide o poskytnutie ďalších peňazí, ako riaditeľ bude musieť 
taktizovať, odporučil mu zvážiť ponuku Žiarskej nemocnice.  
 
Mestské zastupiteľstvo po dlhotrvajúcej búrlivej diskusii jednomyseľne prijalo  
   

Uznesenie  č. 29/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. S c h v a ľ u j e 
     poskytnutie jednorazového finančného príspevku  vo výške 100 tis. Sk na krytie záväzkov 
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     Regionálnej nemocnice n. o. Banská Štiavnica voči Sociálnej poisťovni, v súlade  
     s časovým harmonogramom splátok dlžných súm. 
B. U k l a d á 
    Mestskému úradu  
    1. zabezpečiť vykonanie právnej analýzy Štatútu Regionálnej nemocnice,  
        n. o. Banská Štiavnica v termíne do 22. 3. 2007. 
    2. predložiť na najbližšie rokovanie MsZ dňa 22. 3. 2007 Záverečnú správu z projektu   
       manažérskej diagnostiky v RN n. o. Banská Štiavnica spracovanú firmou E-MARK, s. r.  
       o., A. Plávku č. 12, Bratislava    
 
12. Interpelácie a dopyty poslancov 
 
PhDr. Nora Bujnová, CSc., občan  – spýtala sa, či sa zmenilo uznesenie MsZ ohľadne 
parkovania na Námestí sv. Trojice (pri morovom stĺpe a pred objektom Berggerichtom), kde 
platil zákaz parkovania a tento nie je dodržiavaný. Autá parkujú v dolnej časti námestia, horná 
časť vymedzená na parkovanie je prázdna. V minulom roku to dobre fungovalo,  umiestnené 
lavičky boli využité.   
Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrovali spisovne a v uzneseniach používali slovo 
„odporúča“.  
 
JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ  - informoval prítomných, že v spolupráci so 
zamestnancom MsÚ Dušanom Vahlandtom spracovali návrh zlepšenia dopravnej  situácie  
a parkovania na území mesta. Povedal, že je za parkovanie pred objektom Berggerichtu za 
určitých podmienok, ale pripúšťa diskusiu.  
 
Mgr. Juraj Foltán, občan – doplnil, že pani Bujnová sa pýtala na jestvujúce VZN, ktoré je 
v platnosti.  Pokiaľ sa neschváli nové VZN, platí pôvodné. Je úlohou Ms. polície sledovať to. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – podporuje zmenu VZN a rozšírenie parkovacích miest 
v širšom kontexte. Doplnil, že v minulom roku došlo k obmedzeniu vstupu nákladnej  
dopravy do centra mesta.   
 
Ján Petrík, občan – povedal, že aj on bol proti parkovaniu pred objektom Berggericht, 
pretože ide o najvzácnejšiu časť mesta. Spolieha sa na pána Dr. Lukačku, ktorý je 
odborníkom a verí, že spracuje dobrý materiál. Čo sa týka obmedzenia nákladnej dopravy, 
treba zvažovať motorizáciu.  
Poďakoval Technickým službám za čistenie mesta, kvituje techniku zametacieho voza, ale pri 
nerovnom teréne nie je čistenie dostatočné.  
Pochválil pána Mojžiša, majiteľa predajne IMO na Kammerhofskej ulici za príkladné 
udržiavanie priestoru pred svojím objektom.  
Upozornil na zrútenie časti oporného múru za bytovkami na ulici Dolná č. 22 – 23, vyslovil 
požiadavku na skoré odstránenie nedostatku, kedy sú vynaložené náklady nižšie.   
                
RNDr. Ján Roháč, občan  – k problému parkovania na Nám. sv. Trojice uviedol, že 
návštevníci mesta  sú proti parkovaniu na námestí, čiže autá sú tam nevhodné.    
Upozornil na nevhodne umiestnenú dopravnú značku do jednosmernej ulice Dolná Ružová 
v priestore za hríbom, pretože pri vjazde od Nám. sv. Trojice do ulice D. Ružová nie je  
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označenie jednosmernej ulice. V minulosti navrhol osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu 
do ulice Dolná Ružová.   
 
JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ – pozval prítomných na prvé rokovanie k 
navrhnutému systému parkovania, ktoré sa uskutoční dňa 6. 3. 2007 o 14.00 hod. buď 
v Trámovej miestnosti Rubiggalu alebo v zasadacej miestnosti Radnice. 
Čo sa týka osadenia dopravnej značky, je to vec Mestského úradu a jej kompetentného 
zamestnanca. 
 
Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – povedal, že sa blíži leto a to je priestor na diskusiu 
o parkovaní, je to citlivá vec, ktorú treba prediskutovať s občanmi. Pripomenul, že parkovacie 
karty pre tento rok sú pripravené a je nelogické, aby sa v tomto roku menil systém parkovania 
mesta. Zmenu navrhuje od 1. 1. 2008.  
Pozitívne zhodnotil čistotu verejného priestranstva pred bytovkami na Dolnej ulici. Vyzval 
poslancov a zamestnancov MsÚ, aby dodržiavali pravidlá parkovania a išli občanom vzorom. 
V minulom období dostával negatívne pripomienky občanov voči parkovaniu zamestnancov 
MsÚ, ktorí parkujú na miestach, ktoré sú vyznačené pre iné inštitúcie.  
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – odporučil vyčleniť pre zamestnancov MsÚ 
parkovisko, aby neparkovali na Námestí sv. Trojice.   
 
Ing. Juraj Čabák, poslanec MsZ – informoval o rokovaní s evanjelickou cirkvou, aby 
umožnila na svojich pozemkoch parkovanie zamestnancov MsÚ, ak dôjde k dohode, k istej 
participáciu zo strany mesta, resp. zamestnancov v zakúpení si permanentiek, nemalo by dôjsť 
ku stretom, vo veci sa koná. 
 
Pán Broska, občan -  predniesol návrh za občanov bývajúcich v novovybudovanej časti IBV 
pod Kalváriou, či by bolo možné vybudovanie spevneného a osvetleného chodníka  od 
Regionálnej nemocnice n. o. ku domu pána Šimeka, odtiaľ je už cesta, prechod využíva veľký 
počet ľudí bývajúcich pod Kalváriou, ktorí chodia nakupovať na Drieňovú  a spätne aj 
občania z Drieňovej chodia na prechádzky na Kalváriu.        
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – prebieha inventarizácia mestských pozemkov, 
v tejto lokalite nie sú vysporiadané pozemky, hľadá sa priestor na vytvorenie pešej 
komunikácie.   
Vzhľadom k tomu, že už neboli žiadne dopyty, primátor mesta odovzdal slovo projektovému 
manažérovi mesta, aby informoval o svojej pracovnej činnosti a boli mu prednesené otázky. 
 
Marek Kapusta, projektový manažér mesta (PM) - úlohou PM je pripraviť projekty pre 
mesto a získavať prostriedky z externých zdrojov. Spolupráca začala od 1. 2. 2007. Zatiaľ 
nedošlo k odovzdaniu agendy po jeho predchodcovi, Ing. Herčkovi, projektovom manažérovi. 
Práca je naviazaná na aktuálne výzvy. Informoval, že v minulom týždni bola uzávierka 
projektov MK SR,  „Obnov si  svoj dom“.  Projekty boli spracované v spolupráci s Krajským 
pamiatkovým úradom, s pani prednostkou Mestského úradu a riaditeľom Bytovej správy s. r. 
o.. Ďalšia práca bude sústredená na získanie zdrojov na  riešenie odpadového hospodárstva a 
koncepciu energetického hospodárstva mesta, ďalej projekt revitalizácie sídliska Drieňová. Je 
potrebné osloviť aj obyvateľov sídliska Drieňová, aby sa zapájali do úpravy okolia. Ďalej 
bude zverejnená výzva z kontra Orange. Ďalší balík – týkajúci sa obnovy Kalvárie, vzniká  



- 45 - 
 
projektový tím, rímsko katolícka cirkev podala projekt v rámci projektu „Obnov si svoj“ dom, 
kde sa jedná o obnovu pamiatky, ale v širšej nadväznosti ide o celé okolie Kalvárie, osadenie 
lavičiek, úpravu okolia, sieť chodníkov, odpadkových košov. Je to atraktívna poloha, vhodná 
na širšie využitie. Časť jeho práce tvorila korešpondencia so zahraničím, pripravoval ponuky 
spolupráce a partnerstva, mnohé sú zaujímavé, ale finančne náročné. Spomenul ponuku – 
budovanie európskej siete miest, kde sa konajú festivaly, čo je silná stránka Banská Štiavnice, 
vyžadovala by si investíciu  1 mil. Sk. Je ponuka z mesta  Kambrige na riešenie dopravy 
v historickom centre a prostredí. Zatiaľ nie je možné vstupovať do vecí, keď nevieme, či 
budeme schopní znášať finančné náklady.  Pripravuje sa účasť primátora mesta na konferencii 
Organizácie setového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktoré bude v Rusku a týka 
sa ekonomiky miest, ktoré sú združené v UNESCU. 
Mnohé príležitosti unikajú z dôvodu nedostatku informácií, koľko financií je možné minúť na 
dané aktivity. Je potrebné vytvoriť   systém, kde bude zrejmé, koľko projektov sa v akých 
oblastiach pripravuje, koľko financií projekty vyžadujú, ide o zásobník projektov, aké 
projekty sú pripravené a aké sú priority mesta. Mesto musí byť pripravené.     
 
Prof. RNDr. Hubert Hilbert, poslanec MsZ – podporil funkciu projektového manažéra, ale 
zatiaľ vyplýva, že jeho práca je orientovaná len na objekty. Práca by mala byť orientovaná aj 
na regionálny rozvoj mesta a čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ. Do akej miery 
bude smerovať rozvoj v tejto oblasti. 
 
Marek Kapusta, PM mesta – nesúhlasí s týmto tvrdením, mesto si musí pripraviť podklady 
a vyčleniť financie. Je to veľmi široká oblasť, nevie, či to jeden človek bude schopný 
utiahnuť.  Zatiaľ výzvy neboli zverejnené, nevieme podmienky do detailov. Za jeden mesiac 
jeho práce to nebolo možné stihnúť. Zúčastnil sa rokovania s primátorom mesta, prednostkou 
MsÚ, zástupcom primátora, orientácia k jeho osobe bola taká, aby sa urobil systém, stanovila 
sa potreba financií, ktoré treba prioritne naorientovať.  V krátkom čase treba získať obrovské 
množstvo financií. Veci treba vidieť koncepčne, spájať sily, vytvárať partnerstvá 
s inštitúciami, ktoré v meste sú. Pán Roháč viedol seminár k téme. Čo sa týka pamiatok, 
žiadali 39 mil. Sk, sú to absolútne urgentné veci (oprava striech, havarijné stavy objektov). 
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školstva – doplnila angažovanie rozvoja regiónu v oblasti 
školstva.   
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – má na vec iný pohľad, nevie sa, aké sú výzvy, treba 
poznať naše potreby, ako náhle bude výzva, treba spracovať projekt, následne jeho 
financovanie  schváliť v MsZ. Odporučil dbať na rozvoj regiónu. Navrhol zvážiť racionálnejší 
postup, v prípade potreby treba ísť do úverovej zaťaženosti. 
 
Marek Kapusta, PM mesta – treba mať pripravený zámer, inak sa termín podania projektu 
nestihne.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – mesto  musí vedieť, či je schopné splácať úver. 
Treba si určiť priority. Treba predísť tomu, aby sa peniaze  minuli neefektívne.  
 
Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ – MsZ prijalo priority v minulom volebnom 
období, materiál treba vrátiť znovu do MsZ a priority prehodnotiť, prípadne  ich určiť nanovo.     
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Zatiaľ sa robili drobné projekty, na ktoré peniaze sú. Pokiaľ budú vypísané výzvy, nemusia 
byť v súlade s výstupmi a prioritami mesta. Materiál bude pripravený na základe výstupov 
PHSER,  môže sa predložiť na rokovanie MsZ. Ďalej sú vypracované projekty pre úrad vlády 
pre rómske menšiny, oprava kanalizácie Šobov, minulý rok bol podaný projekt na Envirofond 
na kanalizáciu ul. Šmidkeho, Zvonovú, Ľ. Štúra, projekt na cintoríny Zvonový vŕšok, na 
radnicu a obnovu maľby radnice.  
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – povedal, že tu chýba vízia, vymenila sa garnitúra, 
neprezentoval sa rozvoj, aké sú priority na ďalšie 4 roky. Navrhol víziu mesta skoordinovať a 
predložiť do MsZ.   
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – na marcové MsZ predloží materiál Programové 
vyhlásenie primátora a samosprávy mesta pre volebné obdobie, aby vedel urobiť korekciu 
jeho programu s programom skupiny, s ktorou išiel do volieb, do dnešného dňa ho detailne 
nemá. Do konca marca sa spracuje inventarizácia mestských pozemkov a celkovo majetku 
mesta, potom treba zadefinovať priority, kvantifikovať veci, v súčasnosti nepozná aktuálny 
stav v nadväznosti a v súlade s ÚPN. Tiež sa bude meniť regionálny operačný program VÚC, 
treba doňho zakomponovať aj Banskú Štiavnicu.      
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – pripraví sa úprava rozpočtu mesta, ktorý je 
schválený, avšak treba doňho zapracovať zmeny a akceptovať podnety poslancov.   
  
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – povedal, že keď nanesie problém, nemusí mu byť 
odpoveď doručená doporučenou poštou, stačí mu odpovedať na ďalšom MsZ. 
 
Ing. Slavomír Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, prečo sa vymáhajú aj nedoplatky v malej 
sume, napr. 8,- Sk, či je to efektívne vzhľadom na poštovné.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – je to v zmysle zákona o účtovníctve, odpustenie 
nedoplatku je možné prostredníctvom škodovej komisie.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa na opravu ulíc, kedy sa bude realizovať. 
Žiadal prehodnotiť spotrebu papiera, v súvislosti s predkladanými materiálmi do MsR a MsZ,  
navrhol, či by nebolo lacnejšie zakúpenie notebookov.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – prepočet sa dá urobiť, nemyslí si, že by to bolo 
lacnejšie.  
 
Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. org. -  materiály sa kopírujú na digitálnej kopírke, vychádza to 
približne 5 tis. Sk ročne.  
 
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ – navrhla do organizačnej štruktúry MsÚ 
zverejnenej na internete doplniť mená vedúcich oddelení MsÚ. 
V súvislosti s výstavbou vodovodu Štefultov sa spýtala, kedy bude akcia ukončená, kedy bude 
možné používať vodu, koľko budú stáť vodomery a či sa bude asfaltovať cesta. 
Pri dome pána Kováčika, Obrancov mieru č. 96  je zanesený odvodňovací kanál zeminou po 
výkopoch súvisiacich s výstavbou vodovodu, žiada o odstránenie nedostatku. 
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Žiadala opraviť autobusové zastávky na Štefultove, konkrétne pri Medike dať kôš na odpadky 
a operadlá na lavičku a taktiež opraviť zastávku pri Hornom mlyne a osadiť odpadkový kôš. 
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – tlmočil požiadavku Dobrovoľného hasičského zboru 
Štefultov o lokalizáciu hydrantov. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhol doplniť do organizačnej štruktúry MsÚ na 
internetovej stránke mesta mená všetkých zamestnancov MsÚ. 
 
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, ako fungujú zabezpečovacie systémy 
v meste, v prípade ich spustenia ich nie je možné vypnúť, ďalej prečo sa robí vypínanie 
svietidiel v meste celoplošne, je totálna tma. 
Prečo nie sú otváracie hodiny reštauračných zariadení zosúladené s pracovným časom MsPo, 
v prípade dlhšej prevádzkovej doby nie je kontrola zo strany mesta. 
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ  -  odporučil zahrnúť do rozpočtu mesta celkovú opravu MK od 
odbočky k RN n. o. cez ulicu Bratskú až po prevádzku Coop Jednota, urobiť na daný úsek 
asfaltový povrch. 
Naniesol problém odpadových kontajnerov na sídlisku Drieňová, tieto sú vyprázdňované 
niektorými občanmi, vytvára sa neporiadok na uliciach. Žiadal ekonomické zhodnotenie, 
koľko by stálo čiastočné obmurovanie kontajnerov, prípadne ich zamykanie. 
 
JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ – spolupracuje s Komisiou RR, výstavby, ÚP a ŽP 
systém parkovania je v diskusii, ďalej sa budú riešiť cesty, na najbližšom MsZ bude 
informovať o stave komunikácií v meste.  
 
PhDr. Peter Šemoda, poslanec MsZ  - informoval sa, prečo sa oprava cesty na ul. 1. mája 
urobila len po dom Ing. Radu, prečo sa nedotiahla až po panelák. 
Spýtal sa, či sa bude robiť povrchová úprava cesty na Ul. J. Fándlyho. 
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – vyslovil požiadavku na vytvorenie zoznamu ulíc, ktoré 
je potrebné asfaltovať, spraviť plán – poradovník, kedy sa ktorá cesta bude asfaltovať.    
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ -  spresnila, že v rozpočte je zahrnutá len oprava 
jednej cesty, zoznam potreby vysprávky ulíc je vypracovaný. Podotkla, že je určitá rezerva.  
 
JUDr. Lukačko – v spolupráci s pánom Vahlandtom spracováva materiál ohľadne ciest, 
konkrétne návrhy riešení, nákladovosť, informácie budú predložené do aprílového MsZ.    
 
Mgr. P. Balžanka – odovzdal Ing. Palovičovi tri požiadavky, ktoré treba prerokovať 
v Komisii športu a mládeže MsZ.    
 
 
13. Rôzne 
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – vyslovil nádej, že sa odsúhlasí pre občanov to, čo je 
nutné – cesty, asfaltový povrch, čiže oprava komunikácií. 
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Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – prisľúbil JUDr. Lukačkovi v tomto smere pomoc zo 
strany mesta napr. formou poskytnutia služobného auta, kancelárskej techniky MsÚ, pomoc 
projektového manažéra. Oprava ciest je nutnosť.  
 
Ľubomír Barák – žiadal do MsZ v mesiaci marec podať písomnú správu o SKI CENTRE, čo 
ďalej s touto aktivitou, nakoľko mesto má v spoločnosti majetkový podiel.  
 
Ing. J. Čabák, poslanec MsZ – informoval o pracovnom rokovaní, ktoré vyplynulo 
z uznesenia MsZ.  Dňa 16. 2. 2007 sa  riešil problému karanténnej stanice. Išlo o prvé 
stretnutie k optimalizácii prevádzkovania karanténnej stanice. Tento problém je prioritný. 
Karanténna stanica má prísnejší režim ako útulok. Musia sa zakúpiť plastové klietky pre 
odchyt psov. Po diskusii sa dohodla spolupráca s MVDr. Babirádom z veterinárnej správy aj 
o meraní hlučnosti. 
 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – spýtal sa, či je možný odchyt psov napr. z okolitých 
obcí a tieto umiestňovať do karanténnej stanice. 
 
Ing. J. Čabák, poslanec MsZ – odchyt psov je povinnosťou obce, prípadné umiestňovanie  
závisí od počtu voľných miest v karanténnej stanici.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – informoval o objekte na ul. A. Kmeťa (zošroubovaný 
dom), prebieha pamiatková inšpekcia, odstránili sa niektoré časti stavby, objekt sa 
zabezpečuje, do konca tohto roka by mal byť nový krov. V tejto súvislosti dôjde 
k obmedzeniu dopravy v danom úseku.  
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – prihovoril sa za majiteľa objektu na ul. A. Kmeťa 
pána Preissa, či by im mesto mohlo pomôcť v komunikácii s KPÚ, s ktorými sa nemôžu 
dohodnúť a mesto by vstúpilo do rokovania s KPÚ.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – myslí si, že došlo k dohode s pamiatkármi 
v súvislosti s domom pána Preissa, v prácach na obnove sa pokročilo, zrejme došlo ku 
kompromisu.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – informoval sa čo s objektom na Námestí sv. Trojice, ktorý 
získalo OZ Bývanie v centre mesta a doposiaľ nie je v užívaní, aké sú plány. 
 
Ing. J. Čabák, poslanec MsZ – spresnil, že OZ Bývanie v centre mesta objekt vrátilo mestu, 
Tento rok bol podaný projekt v rámci programu „Obnov si svoj dom“. Na rekonštrukciu je 
vydané stavebné povolenie.  
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14. Záver 
     
      Po vyčerpaní programu rokovania Mestského zastupiteľstva primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                  Mgr. Pavol Balžanka 
       prednostka MsÚ                                                               primátor mesta 
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