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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 21. marca 2007 

 
 
 
 
Program rokovania:  

 
1.   Otvorenie 
2.   Kontrola plnenia uznesení 
3.   Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za roky  

a) 1995 
b) 1996  

      4.   Správa o stave príprav na realizáciu úprav verejných priestranstiev v roku 2007   
      5.   Správa o spoluúčasti Mesta Banská Štiavnica na Mestskom informačnom TV   
            vysielaní – VIO – televízia Banská Štiavnica  
      6.   Informatívna správa o SKI Centre Banská Štiavnica s. r. o.  
      7.   Poskytnutie finančného príspevku Regionálnej nemocnici, n. o. Banská Štiavnica  
      8.   Majetkové veci  mesta 
            a)  Návrh na odpredaj jednoizbového bytu č. 92 s prislúchajúcim podielom pozemku  
                 na Ul. Mládežnícka č. 13  
            b)  Návrh na priamy odpredaj garáže 2/16D na Ul. Učiteľská č. 1, Banská Štiavnica   
            c)  Návrh na odpredaj pozemkov a refundáciu nákladov pre N. I. K. Slovakia, s. r. o.  
                 Bratislava  
            d)  Návrh na odpredaj pozemku pre BETA – CAR, s. r. o., Pezinok 
            e)  Návrh na zámenu pozemkov pre Jána Blahúta, Banská Štiavnica 
            f)   Návrh na odpredaj pozemku pre Mariána Pecníka s manželkou, Banská Štiavnica  
            g)  Návrh na odpredaj pozemkov pre Jána Cibulu, Banská Štiavnica  
            h)  Návrh na opravu uznesenia č. 22/2007 
        9.    Návrh na zmenu organizačnej štruktúry  
      10.    Interpelácie 
      11.    Rôzne 
      12.    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,  Peter Ivaška, 
                            PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko,  
                            Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  
                            Palovič,   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. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického  
                                         Ing. Adela Prefertusová, 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 
 Marek Kapusta 
10. Ostatní prítomní: 
      Elena Podracká, KSS 
      Mgr. Juraj Foltán, Štiavnické noviny 
      Ján Petrík 
      Norbert Kaník, SKI Centrum Banská Štiavnica, s. r. o. 
      VIO TV – Mgr. Ingrid Copláková, Peter Frčka, Gabriela Maruniaková 
       PhDr. N. Bujnová, kronikárka 
       Pavel Heintz, kronikár  
       Ing. Štefan Šulek, riaditeľ UPSVaR 
       RNDr. Ján Roháč 
       Lenka Krnáčová 
       Vladimír Valach 
       Valéria Luptáková 
       Stanislav Maruniak, PO-MA 
       Anton Mašír, JUDr. Gorči Marián – SBD Žiar nad Hronom 
       Vavriková Iveta 
       Cibuľová Vlasta 
       Csáky Viliam  
       Mikulčiková Zuzana   
         
 
 
 
 



- 56 - 
 
1. Otvorenie 
     Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka otvoril riadne zasadnutie MsZ, privítal prítomných. 
Oznámil, že v rámci bodu Rôzne bude prerokované:  Poverenie Komisie RR, výstavby, ÚP    
a  ŽP vydávaním stanovísk, Vyhlásenie k Zmluve o zriadení vecného bremena, Programové     
vyhlásenie primátora mesta pre rok 2007 – 2010.  Priestor medzi 15.00 – 16.00 hod. bude 
určený občanom.  
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslankyňu MsZ Helenu Koťovú    
a PaedDr. Milana Klauza. Písaním zápisnice poveril pani Turányiovú, zamestnankyňu MsÚ.  
Poslanci MsZ jednomyseľne schválili navrhnutý program rokovania.  
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
     Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. Nadežda 
Babiaková, prednostka MsÚ. Informovala o plnení úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení, 
väčšina z nich je splnená, uznesenie č. 22/2007 je v rámci programu rokovania pripravené na 
opravu, z dôvodu zmeny adresy žiadateľov.  
 
3. Návrh zápisu kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1995 a 1996   
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Materiál predložila Mgr. N. Babiaková, 
spracoval ho Pavel Heintz, kronikár mesta.  Spravodajstvo k bodu podal Ing. Marián 
Zimmermann, poslanec MsZ. Informoval, že materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, 
ktorá ho odporučila schváliť.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo 

 
Uznesenie č. 30/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     a) Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1995 
     b) Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1996 
 
4. Správa o stave príprav na realizáciu úprav verejných priestranstiev v roku 2007 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, spracoval ju 
Dušan Vahlandt, odd. výstavby. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. M.Zimmermann. 
V rámci tohto bodu predstavil primátor mesta Mgr. P. Balžanka  novú poverenú vedúcu 
Oddelenia výstavby, rozvoja mesta, územného plánovania a životného prostredia Ing. Adelu  
Prefertusovú, ktorá bude viesť oddelenie do doby konania právoplatného výberového konania 
na funkciu vedúceho spomínaného oddelenia.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec – informoval, že na všetky komunikácie uvedené v správe sú vydané 
Územné rozhodnutia a momentálne prebiehajú vodoprávne konania, navrhol však pozornosť 
sústrediť na menšie investičné akcie, napr. úpravu Ulice Botanickej, vrátane jej  
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odkanalizovania, čím by sa vytvorili podmienky pre vybudovanie kanalizácie Ulice 
Staromestskej. Povedal, že cez letnú turistickú sezónu by bolo problematické realizovanie 
Ulice Kammerhofskej, čo pri Botanickej ulici nebude problém. Návrh jej úpravy podal aj 
z dôvodu nízkej finančnej čiastky určenej na úpravu Kammerhofskej ulice (z rozpočtu 39. 
mil. Sk len 10 mil. Sk). 
Návrh prerokuje v Komisii výstavby a zdôvodnenie pripraví do najbližšej MsR. 
 
PaedDr. M. Klauz -  podporil návrh Ing. arch. Mravca na úpravu Botanickej ulice.  
   
Mgr. N. Babiaková – Mesto si podalo žiadosť na Ministerstvo financií SR o poskytnutie 
finančných prostriedkov, a oni budú tí, ktorí rozhodnú, čo sa bude realizovať. Vcelku suma  
39 mil. Sk na úpravu Kammerhofskej ulice sa nikdy nedostane. Na ulici Kammerhofskej  
treba vysporiadať ešte 3 parcely, v súčasnosti sa vybavuje na akciu stavebné povolenie.    
Projekt na Ulicu Botanickú je spracovaný, s rozpočtovým nákladom 23,9 mil. Sk. Muselo by 
sa však urobiť jeho preindexovanie, pretože nebol spracovaný v roku 2006. 
Dôležité sú pokyny z ministerstva. 
 
Mgr. P. Balžanka – požiadal Ing. arch. P. Mravca, predsedu Komisie výstavby o zaujatie 
stanoviska, resp. komunikáciu s MsÚ a vyjadrenie stanoviska aj ku vzťahu ku komunikácii 
s Ministerstvom financií SR.  
  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal hlasovania) prijalo 
 

Uznesenie č. 31/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Správu o stave príprav na realizáciu úprav verejných priestranstiev v roku 2007 
 
5. Správa o spoluúčasti Mesta Banská Štiavnica na Mestskom informačnom TV  
    vysielaní –  VIO – televízia Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, spracovala ju 
JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. PSMaPČ. Spravodajstvo k bodu podala poslankyňa 
Ing. Miriam Blaškovičová.  Informovala, že Mestská rada navrhla za zástupcu mesta 
menovať poslanca Petra Ivašku.  
 
Diskusia:  
Peter Ivaška – povedal, že Zmluva medzi Poskytovateľom PO-MA, s. r. o. ako 
prevádzkovateľom média VIO televízia Banská Štiavnica a Objednávateľom Mestom Banská 
Štiavnica nebola zverejnená a prerokovaná v Komisii kultúry MsZ. Navrhol Zmluvu 
dopracovať a po prerokovaní v Komisii kultúry ju opäť predložiť na rokovanie najbližšieho 
MsZ.  
 
Ing. Juraj Čabák – navrhol neschváliť „Zmluvu“ a poveriť prednostku MsÚ, ktorá je 
členkou redakčnej rady a pána Petra Ivašku, menovaného člena redakčnej rady,  rokovaním na 
príprave zmluvy na rok 2007 a predložiť takto spracovaný návrh  do Kultúrnej komisie MsZ,  
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Ekonomickej komisie MsZ,  Mestskej rady a následne na rokovanie MsZ v mesiaci apríl 
2007.  
Mestské zastupiteľstvo k bodu hlasovalo nasledovne: za odvolanie PhDr. J. Labudu a za 
menovanie Petra Ivašku hlasovali všetci poslanci MsZ,  za neschválenie Zmluvy 
a uskutočnenie rokovania hlasovala väčšina  poslancov (1 sa zdržal hlasovania). K bodu bolo 
prijaté  

Uznesenie č. 32/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. o d v o l á v a  
     PhDr. Jozefa Labudu z postu zástupcu Mesta Banská Štiavnica v redakčnej rade VIO – TV  
     Banská Štiavnica 
 
B. m e n u j e        
     za zástupcu Mesta Banská Štiavnica do redakčnej rady VIO – TV Banská Štiavnica                 
     Petra Ivašku, poslanca MsZ. 
 
C.  n e s c h v a ľ u j e 
     Zmluvu o zverejnení reklamy uzatvorenú medzi  Mesta Banská Štiavnica na     
     Mestskom informačnom TV vysielaní – VIO TV Banská Štiavnica  v rozsahu maximálne   
     8 minút v hlavnom vysielaní obrazového spravodajstva „Štiavnický magazín“ vrátane  
     repríz a vrátane  výroby reklamných šotov do obrazového spravodajstva a   
     odvysielanie informácii pre Mesto Banská Štiavnica v rubrike „MsÚ informuje“ v rozsahu    
     3 stránok videotextu, v období od  1.1.2007 do 31.12.2007, za cenu maximálne  400.000,-  
     Sk bez DPH. 
 
D. p o v e r u j e  
     prednostku MsÚ, ktorá je zároveň členkou redakčnej rady a pána Petra Ivašku,     
     menovaného člena redakčnej rady,  rokovaním na príprave zmluvy na rok 2007 a predložiť  
     takto spracovaný návrh  do Kultúrnej komisie MsZ, Ekonomickej komisie MsZ,  Mestskej  
     rady a následne na rokovanie MsZ v mesiaci apríl 2007.  
            
6.   Informatívna správa o SKI Centre Banská Štiavnica s. r. o.  

 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovala ju JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ. Spravodajstvo k bodu 
podal Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta.   
Zároveň privítal zástupcu SKI Centra Banská Štiavnica s. r. o. Norberta Kaníka, ktorý bol 
pozvaný na výzvu poslancov na minulom MsZ  a poprosil ho o podanie aktuálnej informácie 
o stave projektu.   
Norbet Kaník – povedal, že súčasnú situáciu spôsobilo neposkytnutie finančných 
prostriedkov z Eurofondov. Minulý rok bol rokom príprav a stabilizácie spoločnosti, zmeny 
v spoločnosti avizovali minulému vedeniu, komunikoval s pánom Ing. Lichnerom, CSc. 
a Mgr. N. Babiakovou. Podiel spoločnosti COMBIN odkúpila bratislavská spoločnosť.  
V súčasnosti je naplánované ukončenie 1. etapy  na december 2007 – spustenie modernej 
štvorsedačkovej lanovky s garážou, s detským vlekom, technickým zasnežovaním, modernou 
technológiou úpravy svahov v sezóne 2007/2008. Nestihne sa otvorenie hotela, služby budú 
zabezpečované občerstvovacími zariadeniami, technické zázemie, toalety. Zatiaľ nie je  
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vydané stavebné povolenie na parkovisko. V tejto súvislosti poďakoval minulému MsZ 
a vedeniu mesta, ktorí mu pomáhali v komunikácii s Ministerstvom, dokonca aj s Bruselom.  
Požiadal o spoluprácu súčasné vedenie mesta.   
 
Diskusia:  
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, čo očakáva SKI Centrum od Mesta. 
 
Norbert Kaník – zatiaľ nemajú povolenie na parkovisko, stretli sa s nepochopením zo strany 
Mestských lesov, potrebujú ich súhlas. Celkovo k žiadosti potrebujú stanoviská 14-tich 
inštitúcií, čo je množstvo agendy.  
 
Ing. arch. P. Mravec – spýtal sa, aký má dopad na projekt spor Mesta s obcou Hodruša 
Hámre. 
N. Kaník – problém je stále aktuálny, všetky zmluvy a dohody museli byť vyhotovené 
duplicitne aj s Banskou Štiavnicou aj s Hodrušou Hámre. Ktorá strana spor vyhrá, na tých 
pozemkoch bude stavba realizovaná.  
 
PaedDr. Milan Klauz – dal do pozornosti vypracovanie nového geometrického plánu, ktorý 
bude zapísaný do katastra, v tejto súvislosti je potrebné aktualizovať parcelné čísla.   
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 
   

Uznesenie č. 33/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A.  b e r i e  n a   v e d o m i e  
      informáciu o stave projektu Lyžiarskeho areálu SKI Centra v Hodruši Hámroch,   
      prezentovaného Norbertom Kaníkom, konateľom spoločnosti SKI Centrum Banská  
      Štiavnica s. r. o. 
 
B. v y s l o v u j e 
    plnú podporu projektu výstavby lyžiarskeho areálu SKI Centra v Hodruši Hámroch,  
    realizovaného spoločnosťou  SKI Centrum Banská Štiavnica, ako dôležitého prvku rozvoja  
    cestovného ruchu v regióne. 
 
C. u k l a d á  
     Mestskému úradu zosúladiť právny stav uzatvorených nájomných zmlúv so zmenami,                   
ktoré v spoločnosti nastali, vrátane aktualizácie parcelných čísel. 

      
7.   Poskytnutie finančného príspevku Regionálnej nemocnici, n. o. Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková a spracovala ju 
JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. PSMaPČ. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta, 
Mgr. Pavol Balžanka. Tlmočil stanovisko Mestskej rady, ktorá neodporúča schválenie 
jednorázového finančného príspevku vo výške 300 tis. Sk na krytie záväzkov RN n. o. voči 
Sociálnej poisťovni. Ku dnešnému dňu by však mala byť k dispozícii nová žiadosť, ktorá bola 
prerokovaná Správnou radou RN n. o. dňa 19. 3. 2007. Žiadosť bola preformulovaná na  
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poskytnutie príspevku vo výške 300 tis. Sk na zakúpenie 2 ks monitorov vitálnych funkcií pre 
OAIM  RN n. o. v rámci budovania centrálneho monitorovacieho systému oddelenia.   
 
Diskusia:  
Ing. M. Zimmerman – doplnil uznesenie o odporúčanie Správnej rady RN n. o. na odpredaj 
časti majetku RN n. o. pre MUDr. Dúžeka a MUDr. Koreňovú.  
 
Ing. arch. P. Mravec – spýtal sa, ak sa schvália finančné prostriedky na zakúpenie 
monitorov, ako  sa dorieši nedoplatok voči sociálnej poisťovni.  
 
Ing. M. Zimmermann –  v Správnej rade bol poverený riaditeľ RN n. o., ktorý vysvetlil, že 
Nemocnici nabehli na účet peniaze, z ktorých bude splácaný nedoplatok. 
 
Ing. M. Blaškovičová – žiadala  vysvetlenie, o aký odpredaj majetku RN n. o. sa jedná. 
 
Mgr. N. Babiaková – MUDr. Dúžek je súkromný psychiater, ktorý má prenajatý hnuteľný 
majetok Nemocnice, tento sa mu za zostatkovú hodnotu odpredá. MUDr. Koreňová je 
privátna lekárka, ktorá je gastroenterologička, využíva prístroje, ktoré boli zakúpené pre RN 
n. o. a prístroje, ktoré sú už odpísané. Tieto by boli odpredané za 15 % nadobúdacej hodnoty. 
Ďalšie boli kupované z rozpočtu mesta, boli na ne poskytnuté financie z MF SR, tieto nie sú 
odpísané. Ich cena by sa vypočítala zo zostatkovej hodnoty. Dr. Koreňová má prístroje 
v prenájme, ktorý z časti uhrádzala finančne a z časti robila výkony pre RN n. o.. Výkony sa 
budú kompenzovať. Prístroje nie sú  potrebné pre Nemocnicu a nemá zmysel ich držať, 
pretože zastarajú.    
 
Ing. M. Zimmermann – doplnil, že sa jedná o zariadenie kancelárie, ktoré je odpísané, 
predáme ho za 15 %  nadobúdacej hodnoty. Suma zatiaľ nie je vyčíslená.  
 
Mgr. K. Palášthy – spýtal sa, či prístroje budú aj naďalej slúžiť obyvateľom. 
 
Ing. M. Zimmermann – áno, prístroje budú aj naďalej využívané pre obyvateľov okresu 
Banská Štiavnica, Správna rada RN n. o. požiadala o to povereného riaditeľa RN n. o.. 
 
Ivan Beňo – doplnil, že Dr. Koreňová prišla zo Žiaru nad Hronom, je veľmi dobrá 
odborníčka a myslí si, že nemá úmysel odísť. 
 
RNDr. Pavel Bačík – na základe informácie Ing. Kubáňa, ktorý bol na minulom MsZ, 
odporučil zakúpenie generátora pre RN n. o.. 
 
Ing. J. Čabák – MUDr. Vojtáš postupne rieši aj technické veci, ktoré sa týkajú rozvodu 
kyslíka, generátora, RN n. o..  
  
Ing. M. Zimmermann – pripravujú sa podklady organizácie, ako jednotlivci, prípadne 
podnikatelia môžu pomôcť v prípade vstúpenia do RN n. o., aby sa naša Nemocnica udržala 
minimálne na takejto úrovni ako je teraz na obdobie min. 10 rokov.    
 
Mgr. Pavol Balžanka – prečítal uznesenia Správnej rady RN n. o. zo dňa 19. 3. 2007, ktorá 
žiada: 
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1. MUDr. I. Vojtáša povereného riaditeľa RN, n.o. Banská Štiavnica aby 
vyzval Dozornú radu RN, n. o. k predloženiu stanoviska k Správe 
nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2006.  

2. MUDr. I. Vojtáša povereného riaditeľa RN, n.o. Banská Štiavnica aby 
predložil primátorovi mesta ponuku na ďalšie prevádzkovanie nemocnice do 
31.5.2007, v tom istom termíne môžu ponuky na prevádzkovanie nemocnice 
predkladať primátori mesta aj iní záujemcovia.  

3. Mesto Banská Štiavnica, aby v lehote do 31.5.2007 vypísalo výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Regionálnej nemocnice, n. o. Banská 
Štiavnica.  

4. MUDr. I. Vojtáša povereného riaditeľa RN, n. o. Banská Štiavnica, aby 
v spolupráci s Mestským úradom pripravil zmenu režimu prenájmu 
nebytových priestorov tretím osobám tak, aby toto daňovo nezaťažovalo 
rozpočet nemocnice. 

 
Ďalej Správna rada RN. n. o. odporúča: 

1. MsZ schválenie jednorazového finančného príspevku vo výške 300 tis. Sk. 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie jednorazového účelového 
nenávratného finančného  príspevku vo výške 300.000 Sk, na zakúpenie 2 
ks monitorov vitálnych funkcií pre OAIM Regionálnej nemocnice, n. o. 
Banská Štiavnica, v rámci budovania centrálneho monitorovacieho systému 
oddelenia. 

2. Mestskému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie jednorazového účelového 
nenávratného finančného  príspevku výške 48.000,- Sk na nákup a osadenie 
dlaždíc pre Interné oddelenie Regionálnej nemocnice, n. o. Banská 
Štiavnica. 

3. Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Štiavnici odpredať časť zariadenia 
kancelárie pre MUDr. Dúžeka za cenu 15% z nadobúdacej hodnoty   
odpredávaného majetku a odpredať časť zariadenia kancelárie a prístrojov 
pre . MUDr. Koreňovú za cenu 15 % z nadobúdacej hodnoty 
odpredávaného majetku a nedopísaný majetok za cenu dohodou. 

 
Pán primátor spresnil, že z  dôvodu, že zasadnutie Správnej rady bolo neskôr ako Mestská 
rada, bolo uznesenie zmenené a doplnené.  
 
Mgr. Karol Palášthy – navrhol poskytnúť RN n. o. finančnú čiastku a tým poverenému 
riaditeľovi umožniť využitie možno aj vyššej čiastky na nákup potrebných vecí.  
 
Mgr. N. Babiaková -  povedala, že nákup monitorov je veľmi potrebný, ak sa odsúhlasí 
odpredaj prístrojov Dr. Koreňovej, peniaze prídu na účet a bude sa riešiť nákup náhradných 
zdrojov energie (generátor). 
   
MUDr. Vojtáš – povedal, že Nemocnica stále potrebuje nové prístrojové vybavenie. Je mu 
jedno, na čo sa peniaze poskytnú, či na monitory, alebo na uhradenie dlhu Sociálnej 
poisťovni.  Časť finančných prostriedkov sa získa odpredajom materiálu za zostatkovú cenu 
pre MUDr. Dúžeka a MUDr. Koreňovú. O odpredaji bude informovať na ďalšom rokovaní 
MsZ.  Ďalej uviedol, že centrálny generátor, ktorý by vyhovoval všetkým normám, by stál 
najmenej 1 mil. Sk.  
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PaedDr. Milan Klauz – povedal, že ak sa odpredáva materiál RN n. o., peniaze by mali 
smerovať do Mesta. Dodal, že zrejme platy lekárov pohltia všetky príjmy Nemocnice. 
 
MUDr. Vojtáš – spresnil, že pýta len peniaze, na ktoré má nárok. Je na rozhodnutí poslancov 
MsZ, čo schvália.  
 
Ľubomír Barák -  je zaskočený požiadavkou na zakúpenie prístrojov – monitorov. Doteraz 
bolo akútne vyplatenie dlhu voči Sociálnej poisťovni. Navrhol počkať, ako bude Nemocnica 
fungovať ďalej a kde bude smerovať.   
 
MUDr. Vojtáš – žiadal o vyjadrenie Mestského zastupiteľstva k situácii zníženia lôžok 
a zrušenia chirurgického oddelenia RN n. o. v Banskej Štiavnici, on toto odmieta, pretože sa 
zníži kvalita poskytovaných služieb a dostupnosť chirurgického ošetrenia mimo pracovného 
času od 07.00 – 16.00 hod., kedy nebude zabezpečený výkon chirurga. V prípade, že dôjde 
k poškodeniu zdravia občana, prípadne jeho úmrtia, zodpovednosť bude niesť Ministerstvo 
zdravotníctva SR.  
Mestské zastupiteľstvo po dlhej diskusii prijalo:   
 

Uznesenie č. 34/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. n e s c h v a ľ u j e    
poskytnutie jednorazového účelového nenávratného finančného príspevku vo výške 
300.000 Sk na krytie záväzkov Regionálnej nemocnice, n, o. Banská Štiavnica voči 
sociálnej poisťovni, v súlade s časovým harmonogramom splátok dlžných súm, 
povolených Rozhodnutím Sociálnej  poisťovne v Žiari nad Hronom. 
 

B.  s c h v a ľ u j e  
1. poskytnutie jednorazového účelového nenávratného finančného príspevku vo výške     
    48.000,- Sk na nákup a osadenie dlaždíc pre Interné oddelenie Regionálnej nemocnice,  
    n. o. Banská Štiavnica. 

 
     2. zakúpenie 2 ks monitorov vitálnych funkcií pre OAIM Regionálnej nemocnice, n. o.  
         Banská Štiavnica v hodnote do 300.000 Sk,  v rámci budovania centrálneho  
         monitorovacieho systému oddelenia.   
  
3. odpredaj časti majetku Regionálnej nemocnice n. o.  pre MUDr. Jána Dúžeka, a to   
    zariadenie ambulancie za cenu 15 % z nadobúdacej hodnoty odpredávaného odpísaného  
    majetku, 
    odpredaj časti zariadenia ambulancie a prístrojov pre MUDr. Koreňovú,  za cenu 15 %  
    z nadobúdacej hodnoty odpredávaného odpísaného majetku. 
    Odpredaj neodpísaného majetku bude predmetom rokovania ďalšieho MsZ. 
 

C. z á s a d n e   o d m i e t a 
    Návrh Ministerstva zdravotníctva SR na zrušenie chirurgického oddelenia RN n. o. Banská  
    Štiavnica a žiada MZ SR zachovať toto oddelenie v plnom rozsahu poskytovaných služieb,      
    vzhľadom na geografickú nedostupnosť mesta Banská Štiavnica a regiónu Banskej  
    Štiavnice k okolitým zdravotníckym zariadeniam. Týmto rozhodnutím MZ SR dôjde  
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  k zhoršeniu dostupnosti zdravotníckych služieb s možným ohrozením života občanov  
    okresu Banská Štiavnica.   
 
8.   Majetkové veci  mesta 
      a)  Návrh na odpredaj jednoizbového bytu č. 92 s prislúchajúcim podielom pozemku  
           na Ul. Mládežnícka č. 13  
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Správu predložila Mgr. N. Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. PSMaPČ. 
Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – povedal, že byt 
je po zomrelej nájomníčke, tieto byty boli schválené na odpredaj podľa zákona č. 182/93. 
Nájomca túto možnosť nevyužil, po jeho smrti je nájom ukončený, predaj bytu sa uskutoční 
konkurzným konaním - dražbou. 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 35/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s čl. V. Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica  
A.  s c h v a ľ u j e  

odpredaj nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 4123 pre (B1 celosti) v podiele 5519/14234, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica ako byt č. 92 na prízemí v bytovom dome súp. č. 766, 
postavenom na C-KN p. č. 3987 s prislúchajúcimi spoločnými časťami a zariadeniami 
domu a prislúchajúci pozemok C-KN p. č. 3987 vo výmere 101 m2  zastavaná plocha, 
v prislúchajúcom podiele 5519/14234, v  prospech vlastníka podľa časti B1 v celosti, 
konkurzným konaním – dražbou, s výkričnou cenou stanovenou znaleckým posudkom vo 
výške 120.000,- Sk, a s podmienkou že žiadateľ má trvalý pobyt v Banskej Štiavnici.  

 
B.  m e n u j e    komisiu pre konkurzné konanie v zložení:  
 
1.   predsedajúci konkurzu:      MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ                         
2.   člen komisie:                       Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ                                      
3.   člen komisie:                       Ľubomír Barák, poslanec MsZ                                      
4.   licitátor:                     JUDr. Emília Jaďudová                                                      
5.   zapisovateľ:                         Oľga Nigríniová                

 
 b)  Návrh na priamy odpredaj garáže 2/16D na Ul. Učiteľská č. 1, Banská Štiavnica   
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovali ju JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. PSMaPČ. 
Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta.  
  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo 
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Uznesenie č. 36/2007 

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

priamy odpredaj garáže označenej č. 2/16D, nachádzajúcej sa v bytovom dome č. s. 1483, 
ktorý sa nachádza na  Ul. Učiteľská 1,3,5, postavený na pozemku p. č. CKN 5310 
o výmere 645 m2  

Predmetom prevodu je podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo výške 
1738/363427, podiel na pozemku p. č. CKN 5310 vo výške 1738/363427 v prospech 
Jaroslava Charváta s manželkou Zlatou Charvátovou, rod. Hockovou, trvale bytom 
Banská Štiavnica, Ul. Učiteľská 1483/1, do BSM, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 17/2006 zo dňa 20.3.2006 vo výške 100.000,- Sk. 
 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica Správa katastra 
Banská Štiavnica pre Obec Banská Štiavnica, Katastrálne územie Banská Štiavnica na LV 
č. 3433 ako nebytový priestor č. 2/16D na prízemí domu súp. č. 1483 postavenom na 
CKN p. č. 5310 v prospech Mesta Banská Štiavnica. 

  
  c)  Návrh na odpredaj pozemkov a refundáciu nákladov pre N. I. K. Slovakia, s. r. o.  
       Bratislava  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. Emília Jaďuďová. Spravodajstvo k bodu podal Ing. J. Čabák, 
zástupca primátora mesta. Jedná sa o odpredaj pozemkov p. č. 2016, 2017/3 a 2017/5, ktoré 
sa nachádzajú pod ČOV v smere na Svätý Anton. Parcelami preteká tok Potoka Štiavnička. 
Žiadateľ navrhuje kúpnu cenu 1,- Sk, hodnota pozemkov v zmysle platných Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta činí 3.745.200,- Sk. Stanoviská Oddelenia výstavby, ÚP a ŽP 
a Oddelenia Právneho, správy majetku a podnikateľskej činnosti sú záporné 
 
Diskusia: 
Ing. arch. P. Mravec – spýtal sa, na čo chce žiadateľ pozemky využiť. 
 
Ing. Juraj Čabák  - tlmočil sprostredkovanú informáciu, ponuka Penziónu  Kremenisko na 
internetovej stránke svedčí o kuse vykonanej práce, žiadateľ chcel skultúrniť pozemky, ktoré 
tvoria prístup ku penziónu a do mesta, existujúca halda na predmetnej ploche nie je estetická. 
 
Ing. arch. P. Mravec – pripomenul, že zazelenanie haldy malo byť vykonané v rámci 
výstavby ČOV, navrhol, aby pán Nikolaj predložil investičný zámer.  
 
JUDr. Jaďuďová – v prípade návrhu, môže sa zvolať rokovanie s pánom Nikolajom za 
účasti poslancov MsZ.       
 
Ing. J. Čabák – navrhol  uskutočniť pracovné rokovanie s pánom Nikolajom, za účasti 
členov   Komisie regionálneho  rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP k danej problematike, a 
o výsledku rokovania predložiť informáciu do najbližšieho rokovania Mestského 
zastupiteľstva. 
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
  

Uznesenie č. 37/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s c h v a ľ u j e 
    1. prevod pozemkov parc. č. EKN 2016 o výmere 3032 m2, TP, parc. č. EKN 2017/3     
       o výmere 106 m2, TTP, parc. č. EKN 2017/5 o výmere 9346 m2, TTP pre N. I. K.  
       Slovakia, s. r. o., Bratislava, zastúpené Ing. Petrom Nikolajom.  
       Nehnuteľnosti sú vedené na Katastrálnom úrade Banská  Bystrica, Správa katastra    
       Banská  Štiavnica na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.  
       Banská  Štiavnica.  
    2. refundáciu nákladov na zriadenie účelovej komunikácie vo výške 30 % -40 % z celkovej    
        ceny nákladov v požadovanej čiastke. 
 
B. u k l a d á 
    Mestskému úradu uskutočniť pracovné rokovanie s pánom Nikolajom, za účasti členov    
    Komisie regionálneho  rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP k danej problematike, a o výsledku  
    rokovania predložiť informáciu do najbližšieho rokovania Mestského zastupiteľstva.  
 
d)  Návrh na odpredaj pozemku pre BETA – CAR, s. r. o., Pezinok 

 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. PSMaPČ. Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta. Povedal, že sa jedná o prevod pozemkov na 
Zvonovej ulici.  
 
Diskusia: 
Ing. arch. P. Mravec – dal do pozornosti, že k obnove objektu bolo vydané záväzné 
stanovisko Krajského pamiatkového úradu len k zámeru rekonštrukcie. Z tohto dôvodu 
navrhol bod stiahnuť z rokovania a tým donútiť vlastníka k zlegalizovaniu stavby.  
 
Ing. M. Zimmermann – navrhol uznesenie odsúhlasiť s podmienkou predaja pozemku až po 
predložení právoplatných dokladov.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 proti, 2 sa zdržali hlasovania) prijalo 
     

Uznesenie č. 38/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 

1. priamy odpredaj pozemku parc. č. CKN 4000 o výmere 312 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie pre BETA – CAR, s. r. o., Bratislavská cesta 87, Pezinok, zastúpené Ing. 
Bonislavom Donevom, konateľom spoločnosti. 
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 stanovená na 500,- Sk/m2, spolu 156 000,- Sk. Kupujúci uhradí kúpnu 
cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí s kúpnou cenou aj všetky  



- 66 - 
 
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností v sume 2 000,- Sk. 
Predaj pozemku sa podmieňuje predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
na objekt postavený na p. č. CKN 4000.  

 
e)  Návrh na zámenu pozemkov pre Jána Blahúta, Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, spracovala ju 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ.  Spravodajstvo k bodu podal Ing. J. Čabák, zástupca 
primátora mesta – povedal, že žiadateľ chce vymeniť pozemok, nachádzajúci sa nad 
prevádzkou StVS v Banskej Štiavnici za pozemky mesta, dal do pozornosti, že žiadateľ nie je 
výlučným vlastníkom pozemkov, Oddelenie výstavby, Oddelenie PSMaPČ a Mestská rada 
neodporúčajú zámenu pozemkov.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
  

Uznesenie č. 39/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s c h v a ľ u j e  
     navrhovanú zámenu pozemkov doručenú Jánom Blahútom, bytom Ď. Langsfelda 2,  
     Banská Štiavnica z dôvodu, že predmetná zámena pozemkov je pre Mesto Banská  
     Štiavnica nevyhovujúca.   
 
f)   Návrh na odpredaj pozemku pre Mariána Pecníka s manželkou, Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková a spracovala ju 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ. Spravodajstvo k bodu podal Ing. J. Čabák, zástupca 
primátora mesta – povedal, že žiadateľ má garáž, vedľa ktorej chce prikúpiť 18 m2 na 
postavenie ďalšej garáže. Odd. výstavby so zámerom nesúhlasí, pretože výstavba nie je 
v súlade s Územným plánom mesta, Odd. PSMaPČ s predajom súhlasí, lebo v danej lokalite 
sú už postavené garáže.   Mestská rada odporúča predaj pozemku.    
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo  
  

Uznesenie č. 40/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     predbežný súhlas k predaju pozemku o výmere cca 18 m2 vytvoreného z pozemkov parc.   
     č. EKN 2316/10 o výmere 197 m2, zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. č. CKN   
     4955/1 o výmere 2308 m2, zastavaná plocha a nádvorie pre Mariána Pecníka s manželkou,  
     P. O. Hviezdoslava 1, Banská Štiavnica do BSM. K prevodu je nutný GOP, ktorý predloží  
     žiadateľ. Tento spresní záber z hore uvedených parciel.  
     Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra  
     Banská Štiavnica na LV č. 3076 a LV č. 1 pre obec Banská Štiavnica, okres Banská  
     Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 
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    Kúpna cena je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica  
    na 300,- Sk/ m2. Úhrnná výška kúpnej ceny bude spresnená po vypracovaní  
    geometrického plánu. Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.  
    Kupujúci uhradia s kúpnu cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to  
    vypracovanie GOP a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo     
    výške  2 000,  Sk.  
 
g)  Návrh na odpredaj pozemkov pre Jána Cibulu, 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 
zástupca primátora mesta, Ing. Juraj Čabák.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 41/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     prevod nehnuteľností parc. č. CKN 1783 o výmere 637 m2, zastavané plochy a nádvoria  
     pre Jána Cibulu, L. Svobodu 1530/5, Banská Štiavnica, IČO: 34 546 880 v zmysle  
     uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve.   
     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 stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Banská    
     Štiavnica na 300,- Sk/m2, spolu 191 000,- Sk. Kúpna cena bude uhradená na účet  
     predávajúceho pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí s kúpnou cenou aj všetky  
     náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to návrh na vklad vlastníckeho práva do  
     katastra nehnuteľností.  
  
h)  Návrh na opravu uznesenia č. 22/2007 
  
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  Správu predložila Mgr. N. Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová – ved. odd. PSMaPČ.   Spravodajstvo 
k bodu podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – uviedol, že sa jedná o opravu 
adresy sídla Občianskeho združenia.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 42/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     Zrušenie uznesenia č. 22/2007 v časti: ...,,pre Občianske združenie ART Friends, so sídlom  
     Janáčkova 5, Bratislava, zastúpené RNDr. Helenou Fečíkovou, CSc.“...  
     a nahradiť textom: .....,,pre Občianske združenie ART Friends, Laurinská 11,     
     Bratislava, zastúpené RNDr. Helenou Fečíkovou, CSc.“... 
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    Úplné znenie uznesenia MsZ po oprave: 
 
    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  
        Laurinská 11, 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     
 
B. Neschvaľuje 
     Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu cez pozemok parc. č. 3569  
     v rozsahu vyznačenom v GP č. 35302551-58/2006 ako diel 1 o výmere 114 m2  
     (novovzniknutá parcela) v prospech ART Friends, občianske združenie, Bratislava  
     a rovnako na  diel 5, pretože sa jedná o verejné priestranstvo.  
 
 
9.   Návrh na zmenu organizačnej štruktúry  
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Správu predložila Mgr. N. Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ. 
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.  
 
Diskusia:  
RNDr. Pavel Bačík – tlmočil stanovisko Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu, ktorá 
sa zhodla na tom, že cestovný ruch je dôležitý pre rozvoj mesta. Po diskusii sa zhodli na 
vytvorení dvoch referátov so svojimi vedúcimi, referáty by boli na úrovni dvoch oddelení, 
čím by došlo k úspore mzdových prostriedkov na funkciu vedúceho. Ďalší návrh bol vytvoriť 
dva referáty s tým, že referát CR by bol posilnený o 1 zamestnanca, ktorý by dostával 
príplatok za vedenie, miesto vedúceho by sa vypustilo.  
Jeho osobne zaujíma, akým spôsobom sa uskutoční výber zamestnanca, aké sú požiadavky na 
vzdelanie a prax, ako budú obsadzované funkcie vedúcich, či formou výberového konania.   
 
Mgr. Pavol Balžanka – funkcie budú obsadzované výberovým konaním, s požiadavkou VŠ 
vzdelania 2. stupňa, výhodou bude vzdelanie v konkrétnom odbore. Pre výber bude menovaná 
komisia tak, aby si splnila zodpovedne svoju úlohu.  
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RNDr. Pavel Bačík – navrhol, aby boli vo výberovej komisii zástupcovia z tých komisií 
MsZ, ktoré sa vyjadrovali k návrhu zmeny organizačnej štruktúry. 
 
Ing. S. Palovič  - tlmočil stanovisko Komisie športu a mládeže MsZ, ktorá odporúča zmenu 
schváliť, ale tak, aby sa nezvýšili mzdové prostriedky. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
   

Uznesenie č. 43/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. 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, §-u 11, ods. 4 písm. i) zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu a to  
     zmenu Oddelenia kultúry a športu na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu  
     s dvoma referátmi, referátom CR, obchodu a služieb a referátom kultúry a športu.  
       
10. Interpelácie a dopyty  
 
Vladimír Valach, občan – je vlastníkom nehnuteľnosti na Zvonovej ul. č. 15 v Banskej 
Štiavnici, požiadal vlastníka susednej nehnuteľnosti o vstup na jeho pozemok, z dôvodu 
opravy svojej nehnuteľnosti. Toto mu zo strany suseda nebolo umožnené a preto ako poslednú 
možnosť pred súdnym konaním požiadal o pomoc Mesto. 
 
JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ – spory rieši Súd a Občiansky zákonník, 
ponúkla pomoc prostredníctvom svojho oddelenia. 
 
Ing. Prefertusová, odd. výstavby – pokiaľ bude na Mesto doručená žiadosť, suseda bude 
účastníčkou konania a bude naň prizvaná. 
 
Iveta Vavríková, v zastúpení vlastníkov bytov na ul. L. Svobodu č. 10 -  žiadala pomoc zo 
strany Mesta pri riešení dlhodobého problému s prevádzkou Cukrárne pani Kapolkovej na 
Drieňovej, ul. L. Svobodu č. 10. Žiadajú zrušenie prevádzky. Prevádzka bola pôvodne 
povolená so sortimentom cukrárne. Postupne sa z nej stala „krčma“ s vonkajším sedením, 
ktorá negatívne vplýva na obyvateľov vchodu, obmedzuje ich a znemožňuje im užívanie 
balkónov (hlučnosť zákazníkov, vykonávanie potrieb pod oknami bytov, cigaretový dym).  
Majiteľka cukrárne je voči vlastníkom bytov arogantná a používa invektívy.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – vysvetlila, že nebytový priestor je vlastníctvom 
SBD Žiar nad Hronom, z tohto dôvodu mesto nemôže dať pani Kapolkovej výpoveď z nájmu. 
Nie je s ňou uzavretá ani zmluva na prenájom pozemku, jeho zabratie je nelegálne a kontrolu 
môžu vykonávať zamestnanci Mestskej polície. V súčasnosti  platí len oznamovacia 
povinnosť, Mesto nedáva súhlas k prevádzke a k otváracím hodinám.  
                                                         
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – komunikoval o probléme so zástupcom 
náčelníka MsPO, v prípade záberu verejného priestranstva  uložia prevádzkovateľke sankcie, 
v prípade nezaplatenia sa uskutoční exekúcia.  
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Jozef Mego, zástupca náčelníka MsPO – povedal, že pani Kapolkovej bola zaslaná výzva 
na odstránenie dlažby pred prevádzkou. 
 
JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ – v prípade potreby je možné volať aj štátnu políciu, 
ktorá bude v zmysle zákona konať.   
 
Anton Mašír, riaditeľ SBD Žiar nad Hronom – nájomný vzťah medzi SBD a pani 
Kapolkovou trvá od roku 1996. Problémy nastali až vtedy, keď bolo pred prevádzkou 
zriadené vonkajšie sedenie, následne jej dali výpoveď z priestorov. Toto pani Kapolková 
neakceptovala, preto bol návrh na vypratanie priestorov postúpený na súd. V súčasnosti sa 
čaká na súdne rozhodnutie.  
 
JUDr. Gorči Marián, SBD Žiar nad Hronom – jedná sa o dlhodobý nájom, majiteľka si 
plnila nájomné povinnosti, je v kompetencii živnostenského oddelenia skúmať sortiment 
cukrárne. Počas trvania nájomného vzťahu bola na SBD zo strany vlastníkov bytov 
niekoľkokrát doručená žiadosť o zrušenie prevádzky. SBD podalo na Okresný súd žiadosť 
o vypratanie priestoru. V súčasnosti je podanie na prvostupňovom súde. Ak majiteľka 
priestory nevyprace, uskutoční sa exekúcia.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – povedal, že v rámci diskusie odzneli konkrétne 
rady, v tomto prípade Mesto nie je účastníkom konania, ale jeho zamestnanci budú 
nápomocní pri vyriešení problému.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – je vydané rozhodnutie na odstránenie dlažby pred 
prevádzkou  Cukrárne, v prípade, že ju majiteľka neodstráni, dá sa  odstrániť prostredníctvom 
TS m. p. Banská Štiavnica na náklady pani Kapolkovej, MsÚ môže požiadať živnostenské 
oddelenie o vykonanie kontroly v prevádzke.  
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – navrhol všetky vzniknuté náklady, vrátane odstránenia 
dlažby, zničenia verejnej zelene fakturovať majiteľke Cukrárne.  
 
Helena Podracká, občan – z dôvodu častých diskusií k problému zdravotníctva v našom 
meste navrhla uskutočniť verejné zasadnutie k problematike Regionálnej nemocnice n. o. 
a vysvetliť problém občanom. 
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  - Nemocnica nebola sprivatizovaná, ani sa nebude 
privatizovať, existuje Správna rada RN n. o., riaditeľ RN n. o. a Mesto ako zriaďovateľ hľadá 
riešenie na jej prevádzkovanie. Riaditeľ Nemocnice má predstavu, čo ďalej s Nemocnicou.   
Mesto bude sanovať nedoplatky Nemocnice, je však otázne, do akej miery. Je to kľúčová 
otázka.  
 
MUDr. Ivan Vojtáš, poverený riaditeľ RN n. o. -  poďakoval o prejavený záujem v riešení 
problému Nemocnice.   
 
11. Rôzne 
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – privítal tlačového tajomníka Mestského úradu  
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Dr. Petra Zemaníka a dal mu priestor na prezentáciu svojej pracovnej náplne v rámci Mesta 
Banská Štiavnica.  
 
Dr. Peter Zemaník -   úlohou tlačového tajomníka primátora mesta a mestskej samosprávy je 
komunikovať s médiami a smerovať a riadiť komunikáciu smerom k médiám. Táto funkcia 
vznikla na základe osobnej spolupráce s pánom primátorom, mesto Banská Štiavnica je 
významné a dôležité a potrebuje riadenú formu komunikácie navonok. Ďalšou úlohou je 
dávať primátorovi rady a odporúčania, čo treba prezentovať navonok. Štiavnické noviny pod 
gesciou MsÚ – to je prvá úroveň komunikácie. Je presvedčený, že Štiavnické noviny dostanú 
tvár, ktorú si zaslúžia. Komunikácia na regionálnej úrovni - je ochotný sprostredkovať 
komunikáciu na úrovni, aby to mestu pomohlo, napr. prostredníctvom rádia Regina, 
v televíznom  regionálnom vysielaní. Ďalšou úrovňou sú celoslovenské témy  a akútne témy  
(napr. spadnutá rímsa, problematika nemocnice, cestovného ruchu), je dôležité dostať témy do  
správnych médií, k ľuďom, ktorí sa zaoberajú touto problematikou. Chce byť osobou, ktorá 
primátora „odbremení“ od týchto starostí.  
Štvrtá úroveň je medzinárodná komunikácia, v ktorej má tiež skúsenosti. Svoju prácu bude 
vykonávať na základe Dohody o vykonaní práce, za mesačnú odmenu 5 tis. Sk.     
Kontakt: zemanik.peter@post.sk, tel. 0918474987 
 
MUDr. I. Vojtáš, poverený riaditeľ RN n. o. – poprosil o vyjadrenie Mesta k zrušeniu 
chirurgického oddelenia v Banskej Štiavnici a zmedializovanie problému. 
 
PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva – spýtala sa, akým spôsobom bude fungovať 
spolupráca  jednotlivých oddelení MsÚ s tlačovým tajomníkom. 
 
Dr. Zemaník – komunikácia je možná cez primátora mesta, s ním diskutuje denne, do 
budúcna chce vytvoriť systém automatizácie, oddelenia MsÚ by informácie posúvali do 
tlačového centra. Zatiaľ bude vyhľadávať informácie iniciatívne formou rešeršovania. 
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta -  pripravuje sa komunikačná stratégia, aby 
komunikácia bola efektívna.  
 
Ján Petrík, občan – navrhol v rámci možnosti spropagovať RN n. o., zvlášť pôrodnícke 
oddelenie, na propagáciu využiť aj Štiavnické noviny – spoločenskú rubriku. 
 
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – formou médií navrhol vzniesť dopyt na  dopravnú 
infraštruktúru VÚC, ktorú nepoznáme. 
Stav komunikácií vedúcich do Banskej Štiavnice je nevyhovujúci, nepoznáme časový 
horizont riešenia obchvatu Banskej Belej, privítal by rozvírenie tejto témy.  
 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – navrhol zmedializovať tému stredného školstva 
v Banskej Štiavnici.     
 
-   Poverenie Komisie RR, výstavby, ÚP a ŽP vydávaním stanovísk 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – navrhol bod dopracovať a doformulovať Komisiou 
RR, výstavby, ÚP a ŽP, aby zlou formuláciou uznesenia nebolo zablokované stavebné 
konanie na úrovni Mestského úradu.  
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Ing. arch. P. Mravec, predseda Komisie výstavby – formulácia sa spresní s prednostkou 
MsÚ, na ozrejmenie – vzniklo vákum, čo sa týka vyjadrovania sa k investičným veciam, ÚPN  
je spracovaný tak, že ponúka alternatívy. Sú tam parciálne vyjadrenia, z čoho vyvstala potreba 
koncepcie a perspektívneho rozvoja a suplovanie funkcie hlavného architekta (predaj 
pozemkov, nehnuteľností, investičné zámery). Uznesenie sa dopracuje a predloží na 
rokovanie Mestskej rady.   
V tejto veci nebolo prijaté uznesenie. 
   
-   Vyhlásenie  k Zmluve o zriadení vecného bremena  
     Zmluva o zriadení vecného bremena, uzavretá v zmysle ustanovení § 151 a) a násl.   
     Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi zmluvnými    
     stranami Mestom Banská Štiavnica na jednej strane ako povinný z vecného  
     bremena a Družstvo Lupus, so sídlom Ružová dolina 7, 921 09 Bratislava na strane    
     druhej ako oprávnený  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – žiadal prijať návrh na uznesenie, v ktorom bude 
vyslovený nesúhlas MsZ k tejto Zmluve a zriadeniu vecného bremena.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – čo je obsahom zmluvy a či bolo v právomoci primátora 
mesta podpisovať takúto zmluvu? 
 
Mgr. Pavol Balžanka – povedal, že v zmluve sa uvádza ... vlastník vyššie uvedených 
pozemkov je povinný v prospech Družstva Lupus trpieť umiestnenie stavby a výkon 
vlastníckeho práva k stavbám nadzemným, podzemným, inžinierskym umiestneným na vode 
a iným na pozemku , umiestnenie plavidiel a iných hnuteľných vecí na pozemku, vrátane 
všetkých činností s tým súvisiacich, právo prechodu prejazdu cez vyššie uvedené pozemky  
a právo využívania týchto pozemkov. ...Výmera pozemkov je 27 tis. m2, 38 tis. m2, 3700 m2, 
4500 m2,  70 tis. m2, 20 tis. m2,  300 m2, doba trvania zmluvy neurčitá. Jedná sa o odplatné 
bremeno.  
 
Ľubomír Barák – navrhol preveriť vlastníctvo pozemkov, či sú skutočne majetkom Mesta 
Banská Štiavnica, z dôvodu rozsiahlej výmery pozemkov.  
 
Mgr. P. Balžanka – aj v zmluve aj v návrhu na vklad je  všade vyznačené vlastníctvo Mesta 
Banská Štiavnica.  
 
Ing. M. Láslo, hlavný kontrolór mesta – nie je v kompetencii primátora mesta podpisovať 
takúto zmluvu bez súhlasu MsZ. Zmluva bola vrátená z Katastrálneho úradu, treba k nej 
vysloviť nesúhlas.  
 
Mgr. Balžanka – podobný prípad sa už vyskytol, dotknutá obec sa súdi. My máme 
k dispozícii rozhodnutie o prerušení na dobu 30 dní právoplatné, následne konzultované 
s prokuratúrou a máme aj pripravený určitý koncept v súčinnosti s katastrom, s prokuratúrou 
aj súdom, avšak  návrh na uznesenie je kľúčovým nástrojom na vyslovenie nesúhlasu.  
 
Ing. Palovič – kto je zodpovedný za zrealizovanie zmluvy? 
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Mgr. Pavol Balžanka - návrh na vklad do Katastra dal pán Záturecký, ktorý bol 
splnomocnený Mestom Banská Štiavnica, zmluva bola podpísaná 20. 10. 2006 Ing. Mariánom 
Lichnerom, CSc. Návrh na vklad bol podaný  13. 3. 2007. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ –  takáto zmluva sa na  našom úrade nenachádza, vec 
sa musí preskúmať.   
 
JUDr. Jaďuďová – čo sa týka prevodu majetku, je vždy nutné doložiť uznesenie MsZ, 
zmluva musí byť  zošitá trikolórou. 
 
Mgr. Balžanka – Správa katastra Banská Štiavnica nás vyzvala o doloženie uznesenia MsZ, 
ktoré schvaľuje zriadenie vecného bremena. Takéto uznesenie neexistuje. Z našej strany bude 
doložené uznesenie navrhovaného znenia, ktorým sa zabráni zavkladovaniu zmluvy. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 

 
Uznesenie č. 44/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s ú h l a s í 
     so Zmluvou o zriadení vecného bremena uzavretej v zmysle ustanovení § 151 a) a násl.   
     Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami  
     Mesto Banská Štiavnica na jednej strane ako povinný z vecného bremena a Družstvo  
     Lupus, so sídlom Ružová dolina 7, 921 09 Bratislava na strane druhej ako oprávnený  
     z vecného bremena, uzavretej dňa 20. 10. 2006, z dôvodu, že táto nebola predmetom  
     rokovania Mestského zastupiteľstva Banská Štiavnica, a teda nebolo v tejto veci prijaté  
     žiadne uznesenie MsZ.   
 
B. ž i a d a   primátora mesta 
     1. odstúpiť od zmluvy citovanej v bode A) tohto uznesenia v zmysle platných zákonných  
        predpisov, 
    2. požiadať Katastrálny úrad, Správu katastra Banská Štiavnica, aby bolo vkladovacie  
        konanie v danej veci zastavené, 
    3. zaslať druhej zmluvnej strane odstúpenie od zmluvy z dôvodu absolútnej neplatnosti. 
 
 
V rámci bodu rôzne ďalej: 
Mgr. Pavol Balžanka – predložil prítomným poslancom Programové vyhlásenie primátora 
mesta, požiadal o jeho predloženie a prerokovanie v MsR, prípadne do Komisií MsZ, na 
aprílovom MsZ sa bude uchádzať o podporu MsZ tohto programového vyhlásenia.   
 
-  Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky na zakúpenie klavíra 
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta -  predniesol návrh na zakúpenie kvalitného 
klavíra pre vystúpenie hostí v rámci kultúrnych festivalov, ktoré sa v našom meste konajú. 
V rámci tejto myšlienky oznámil, že dňa 25. 3. 2007 sa uskutoční v evanjelickom kostole 
benefičný koncert pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv, kde bude zároveň 
vyhlásený začiatok zbierky. Na toto podujatie dostali pozvánky aj prítomní poslanci. 



- 74 - 
 
Ukončenie zbierky je navrhnuté na 31. 12. 2007. Klavír by mala spravovať ZUŠ, ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.    
 
Mgr. Pavol Balžanka – doplnil, že klavír bude umiestnený v priestoroch ZUŠ, je požiadavka 
z festivalu peknej hudby, Cap a ľ est na poskytnutie kvalitného nástroja, s výhľadom na 
konanie koncertov  v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Klavír sa bude môcť 
presúvať špeciálnou službou, ktorá zabezpečí jeho nepoškodenie.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
  

Uznesenie č. 45/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
    v zmysle Zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných   
     hrách v znení neskorších predpisov, konanie verejnej zbierky, ktorá je určená na zakúpenie  
     klavíra pre potreby festivalov v meste.   
 
B. s p l n o m o c ň u j e 
     primátora mesta disponovaním s prostriedkami zbierky, ktorej výnos je určený na  
     zakúpenie klavíra, pričom pri obstaraní klavíra sa bude postupovať v zmysle Zákona  
     o verejnom obstarávaní.  
 
Ing. Juraj Čabák – v nadväznosti na interpelácie na pána Zemaníka k otázke 
banskoštiavnického školstva, predložil návrh na  uznesenie, ktoré bolo Mestským 
zastupiteľstvom jednomyseľne prijaté, a to: 
 

Uznesenie č. 46/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici 
A.  ž i a d a     poslancov zastupiteľstva BBSK, 
     1. aby rozhodli o využití objektov na ulici Šoltésovej č. 5 v Banskej Štiavnici  po  
         presťahovaní SOUL v prospech ZSŠOaS v Banskej Štiavnici, 
     2. aby výnos z realizácie predaja majetku škôl v správe BBSK na území Banskej  Štiavnice  
         bol použitý na zveľadenie objektov zostávajúcich Stredných škôl v meste Banská  
         Štiavnica.  
 
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – informoval o ukončení výpožičky objektu 
na Botanickej ulici č. 2 v Banskej Štiavnici. Po rokovaní s arcibiskupom Sokolom, v. d. p. 
Šišulákom a pánom primátorom, R-K cirkev oznámila, že ukončuje nájom tohto objektu ku 
dňu 31. 3. 2007. 
Ing. Piliar spracoval návrh na adaptáciu priestorov pre poslancov, ktoré by slúžili k dispozícii 
na rokovanie poslancov MsZ s občanmi, na konzultácie, boli by vybavené PC s internetom. 
Vstup by bol samostatný. Je potrebné vyjadriť záujem zo strany poslancov.  
Z iniciatívy poslanca Petra Ivašku bolo otvorené 1. PC centrum pre seniorov na Povrazníku  
v Domove Márie. Chce pánovi Ivaškovi touto cestou poďakovať.    
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V Banskej Bystrici sa uskutočnil konkurzný predaj objektu na Ul. A. Kmeťa č. 4 v Banskej 
Štiavnici (26/I), objekt bol predaný Združeniu št. lesov, malo tam byť sídlo lesného 
celoslovenského závodu lesov, predali sme ho za 1,-  Sk, Združenie lesov zaniklo, vlastníkom 
sa stali Lesy SR š. p., v minulom roku sa uskutočnilo niekoľko rokovaní ohľadne vrátenia 
objektu mestu. Dohodlo sa, že predaj zrealizujú Lesy SR š. p. a výnos bude použitý tak, že 
časť nákladov, ktoré museli Lesy vložiť na zabezpečovacie práce si ponechajú, a rozdiel bude 
predmetom vyrovnania s našou samosprávou. 
 
Mgr. Pavol Balžanka -víťazná ponuka bola 5,5 mil. Sk, náklady Lesov SR š. p.  sú asi 1 mil.,         
čiže rozdiel asi 4 mil. Sk by bol poukázaný Mestu.  
 
Ing. Juraj Čabák – informoval o rokovaní s predsedom Komisie zastupiteľstva BBSK Ing. 
Lačným, v 2. polovici apríla sa uskutoční výjazdové zasadnutie tejto komisie, témy sú – 
technický stav komunikácií v okrese Banská Štiavnica, letná a zimná údržba komunikácií 
v okrese a technické vybavenie Správy ciest v Banskej  Štiavnici. Ďalej technické možnosti  
cestného prepojenia štátnych ciest Banská Štiavnica, Svätý Anton, Žibritov, Krupina,  Zvolen 
Banská Belá, Kysihýbel a Banská Štiavnica. Je záujem zo strany BBSK otvoriť tieto veci a 
prediskutovať ich.  Sú požiadavky aj zo strany obcí nášho okresu. Pod témou stretnutia by 
malo byť zlepšenie prepravy poskytovateľom SAD a. s. Zvolen. 
 
JUDr. Dušan Lukačko – vzniesol otázku na Ing. Hlinku a riaditeľa TS m. p., na všetkých 
vstupoch do Banskej Štiavnice je množstvo odpadkov, dal do pozornosti zlepšenie stavu 
verejnej zelene a odstránenie odpadkov.  
 
Peter Ivaška – podobný podnet dal na januárovom MsZ, do dnešného dňa mu nebolo 
zodpovedané.  
 
RNDr. Pavel Bačík – naniesol problém vysielania mestského rozhlasu na Drieňovej, ktoré je 
nezrozumiteľné. V rozpočte mesta je povrchová úprava ulice J. Straku, navrhol z týchto 
peňazí vyčleniť časť na prepoj chodníka od ul. J. Straku ku zastávke SAD „pod kopcom“. Sú 
tam pozostatky betónov, plocha je zavalená kameňmi. 
 
Ing. Juraj Čabák – R-K cirkev chce toto doriešiť a ukončiť verejný prísľub s vďačnosťou za 
poskytnutie priestoru medzi ul. J. Straku až po miestnu komunikáciu v smere k RN n. o.. 
Priestor bol blokovaný pre pastoračné centrum. RK cirkev nebude realizovať tento zámer. 
Samospráva hľadá možnosti v rozpočte, aby sa priestor upravil a pokosil. 
 
Mgr. Karol Palášthy – dostal podnet od občanov Drieňovej, týkajúci sa psíčkárov a určenie 
plochy na venčenie psov a určiť pravidlá venčenia zvierat, upozorniť ich majiteľov na 
odstránenie exkrementov. 
 
Ing. Juraj Čabák – začalo sa s výberom plôch, v aprílovom MsZ bude kompletná správa 
týkajúca sa psov. 
Ing. arch. Mravec – upozornil na budovu Rudných baní pri Klingeri, ktorá je v dezolátnom 
stave a je vhodná na asanáciu, taktiež dom pána Slovinca za Klopačkou, podobný prípad už 
neexistujúceho rodinného domu za budovou bývalého zahraničného Gymnázia. Spýtal sa, či 
sú vízie na vykonanie stavebných prác na týchto objektoch.  
Lesy v okolí Klingera sú v nevyhovujúcom stave. 
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Ďalej navrhol prerokovať v MsZ uznesenie vlády, týkajúce sa ochranných pásiem MPR, ich 
rozšírenie, vyjadriť sa k nim, Mestský úrad vo veci nekonal, rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť bez vedomia mesta.    
 
Mgr. Pavol Balžanka – o probléme komunikoval s poverenou vedúcou oddelenia výstavby. 
Prebehne komunikácia aj s Fakultou architektúry. 
 
PaedDr. Milan Klauz – naniesol návrh VÚC ohľadne stravovania žiakov  Gymnázia, VÚC 
trvá na tom, aby sa žiaci stravovali v Domove mládeže SLŠ, preto žiadal o vybudovanie 
chodníka od Gymnázia po Domov mládeže, aby zabezpečil bezpečnosť svojim žiakom, 
chodník by bol využitý aj v prospech občanov.  
Dôjde k narušeniu systému vyučovania, pretože žiaci sa nestihnú cez prestávku naobedovať, 
po vyučovaní nestihnú spoje cezpoľný študenti.  
Navrhol pomoc zo strany Gymnázia A. Kmeťa pri starostlivosti o sochu A. Kmeťa a okolitý 
priestor, spracoval by návrh, čo treba zabezpečiť a škola by sa o priestor starala.  
 
Mgr. Pavol Balžanka – do I. ZŠ bolo investované do vybavenia kuchyne aj zo strany Mesta. 
Spýtal sa,  či požaduje pán riaditeľ prijatie uznesenia MsZ k problému stravovania žiakov 
Gymnázia. Územie okolo sochy A. Kmeťa bude riešené aj v rámci úpravy ul. 
Kammerhofskej, ďakuje za ponúknutú pomoc zo strany Gymnázia A. Kmeťa.  
 
PaedDr. Milan Klauz – zatiaľ počká na odpoveď na list, ktorý bol Gymnáziom zaslaný na 
VÚC. 
Ľubomír Barák – navrhol využiť chodník od domu pána Slezáka cez dvor, aby sa obišiel 
exponovaný úsek cesty. 
Ďalej sa pýtal sa zastávku SAD v Kysihýbli, ktorá nie je osadená a blíži sa LTS,   cesta Pod 
Kalváriou je v dezolátnom stave, je nutné ju vysprávkovať. 
Ako pokračuje výstavba TESCA, čo so sumou 800 tis. Sk, ktorú mala spoločnosť poskytnúť 
mestu ako odškodnenie za výrub zelene. 
 
Ing. arch. P. Mravec – odpovedal, že v súčasnosti je prerušené územné konanie, ktorého 
vydanie je podmienené výstavbou nových Zberných surovín, tento areál musí byť 
skolaudovaný, následne sa uvoľnia pozemky pre výstavbu TESCA.   
 
Mgr. N. Babiaková – suma 800 tis. Sk bola odsúhlasená s tým, že pôjde do rozpočtu mesta, 
mesto zabezpečí výrub stromov a následnú výsadbu zelene.  
 
RNDr. Pavel Bačík – odporučil preveriť, či je tento zámer v súlade s prijatým uznesením 
MsZ.  
 
Ľubomír Barák – čo sa týka zelene a ciest, navrhol oznámiť prostredníctvom Štiavnických 
novín, že Mesto sa stará o plochy, ktoré sú v jeho vlastníctve a sú majetkovo vysporiadané. 
Veľakrát dochádza k tomu, že Mesto čistí aj  iné pozemky, v tom prípade navrhol určiť iné 
daňové poplatky. Treba občanov vysvetliť vlastnícke vzťahy, Mesto sa v prvom rade stará 
o pozemky vo svojom vlastníctve. 
Spýtal sa, aký je aktuálny stav verejnej zbierky na sochu Náca. 
Analýza k Štatútu RN n. o. – spýtal sa, či sa mohlo zo zákona do Štatútu zakotviť, že funkčné 
obdobie Správnej rady končí funkčným obdobím poslancov. 
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JUDr. Jaďuďová – Správna rada je volená podľa zákona na funkčné obdobie, ktoré plynie 
podľa špeciálneho zákona, ktorým sa riadia neziskové organizácie. Voľby do samosprávy sa 
riadia iným zákonom. Nikde nie je  povedané, že tieto sa nemôžu pretnúť.  
 
Ľubomír Barák- môže sa stať, že zástupcovia mesta nebudú poslanci a nebude previazanosť 
na mesto. Napr. teraz chýba jeden člen Správnej rady, pretože MUDr. Vojtáš má pozastavené 
členstvo, je poverený vedením RN n. o.  
 
Mgr. Pavol Balžanka -  objektívne môže dôjsť k zmene, je požiadavka z obce Sv. Anton, 
ktorá chce mať zastúpenie v rámci  regiónu. Povedal, že aktuálnych členov Správnej rady, 
ktorí nie sú poslancami MsZ zdvorilostným listom požiada, aby sa vzdali členstva v Správnej 
rade RN n. o.. Je to otázka časovej synchronizácie. Jeho názor je taký, že členmi Správnej 
rady by mali byť poslanci MsZ. 
 
Ing. M. Blaškovičová -  oslovili ju občania zo Štefultova s požiadavkou na umiestnenie 
nádob na separovaný odpad – papier a plasty, prípadne zabezpečiť plastové vrecia na zber 
tohto odpadu.  
Informovala sa, kto vykonával ťažbu dreva na ul. Obrancov mieru – v časti pri Suchom 
tajchu, hôrka nemá dobrý vzhľad, drevo bolo odvezené a haluzovina zostala.  
Oslovili ju občania s otázkou, či by sa nedal zlepšiť vzhľad tržnice na Križovatke, v prípade, 
že Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, odpredať ju buď pani Krátkej, ktorá ju má 
v prenájme, prípadne iným záujemcom.   
 
Helena Koťová – na ul. L. Svobodu pred Penziónom Domova Márie na Drieňovej je 
komunikácia vo veľmi zlom stave,  nemá spevnený povrch, je tam väčší pohyb starších 
občanov, ktorým hrozí nebezpečenstvo úrazu.  
Nie je osvetlená cesta od areálu SOUL na Kolpašskej ulici po sídlisko Drieňová, v tomto 
úseku pod Drieňovou je aj množstvo odpadu, hlavne plastových fliaš, až po obchod obuvi 
pána Rocha. 
 
JUDr. Lukačko – spracovali prehľad stavu miestnych komunikácií, ktorý bude predložený 
na MsZ v apríli 2007. 
 
Ing. Slavomír Palovič – do Komisie športu a mládeže boli dané okrem iných 2 projekty, 
ktoré svojou povahou sú investičného charakteru, a to projekt OZ Salamandra 45 tis. Sk na 
Suchý tajch, športovo oddychová zóna a Antukové ihrisko pri ZŠ J. Kollára.  
 
 
12. Záver  
Nakoľko bol program rokovania MsZ  vyčerpaný, pán primátor poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a poprial  príjemný zvyšok dňa.   
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