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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 31. mája 2007 

 
 

Program rokovania:  
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Rozbor hospodárenia mesta 
4. Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica 

      5.    Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2006 
      6.    Zásady schvaľovania zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení mesta Banská   
             Štiavnica 
      7.    Zásady kontrolnej činnosti 
      8.    Návrh Zadania pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny sídlisko Drieňová,  
             Banská  Štiavnica 
      9.    Stanovisko MsR a MsZ k možnostiam racionalizácie základného školstva v meste 
    10.    Majetkové veci mesta 
             a) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností – C KN p. č. 2180/18 a stavby súp. č.  
                 1648 v k. ú.  Banská Štiavnica – Zigmund šachta, bývalá lisovňa  
             b) Návrh na odpredaj pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov - Štefultov  
             c) Návrh na odpredaj nehnuteľností za cenu stanovenú znaleckým posudkom pre J.   
                 Likéra, Banská Štiavnica  
             d) Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti  
                 pre  Romana Gorala, Hodruša – Hámre 
             e) Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti  
                 – bytu pre Ingrid Glónerovú, Banská Štiavnica  
             f)  Dodatok k uzneseniu MsZ č. 178/2006 zo dňa 23. 11. 2006 
             g)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Miroslava Kalu, Banská Štiavnica 
             h)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre FABA, s. r. o. Banská Štiavnica 
           ch)  Návrh na odpredaj endoskopického prístroja  
     11.   Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Joergesov dom 
     12.   Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Dexia 
     13.   Programové vyhlásenie primátora Banskej Štiavnice pre roky 2007 – 2010 
     14.   Nominovanie poradcu pre rómsku problematiku v meste Banská Štiavnica 
     15.   Stanovisko MsZ k spolupráci a podpore realizácie projektu „Buď aktívny,   
             participuj!“, na príprave ktorého Mesto Banská Štiavnica ako partner žiadateľa  
             aktívne participovalo    
     16.   Správa o pripravovanej služobnej ceste do Kazane 
     17.   Partnerské mestá v zahraniční  
     18.   Havarijný stav časti teplovodného rozvodu ÚK na sídlisku Drieňová 
     19.   Správa o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve v Banskej Štiavnici  
     20.   Doplnenie hrobu č. 323, 324, 325 do zoznamu evidencie pamätihodností mesta 
     21.   Interpelácie a dopyty 
     22.   Rôzne 
     23.   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,  Prof. RNDr. Hubert Hilbert,  
                            Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, 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. Ing. Marián Jakubovie, riaditeľ BS s. r. o. Banská Štiavnica 
6. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p.  
7. MUDr. Ivan Vojtáš, poverený riaditeľ RN n. o. Banská Štiavnica 
8. vedúci oddelení MsÚ: JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PSMaPČ 
                                         Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického  
                                         PaedDr. Viera Ebert, metodik školského úradu 
                                         Ing. Ján Hlinka, odd. PSMaPČ 
                                         Ing. Vladimír Kotilla, náčelník MsPO 
                                         Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného, vnútorných   
                                          a sociálnych vecí 
                                          Ing. R. Marko, pover. ved. odd. kultúry, športu a CR 
  
Ostatní prítomní: 
      Elena Podracká, KSS 
      Ján Petrík, Dolná ulica 
      PO-MA, s. r. o. – Stanislav Maruniak  
      VIO TV – p. Maruniaková, Peter Frčka 
      Nora Bujnová, kronikárka mesta  
      Vladimír Poprac, DHZ  
      Pani Bukátová a pán Bukát, Straku č. 13, Banská Štiavnica 
      Pán Kondač, FABA s. r. o. 
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1. Otvorenie  
 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici (ďalej len MsZ) otvoril 
primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Privítal prítomných poslancov MsZ, prednostku 
MsÚ, hlavného kontrolóra, vedúcich oddelení a občanov mesta. Z programu, ktorý bol 
odporučený Mestskou radou, bol na návrh zástupcu primátora mesta Ing. Juraja Čabáka 
vylúčený bod Návrh na predbežný súhlas k odpredaju nehnuteľností pre Igora Konca, 
Bratislava. Na návrh poslanca MsZ Ing. Mariána Zimmermanna bol do programu rokovania 
zaradený bod Doplnenie hrobu rytiera Lotara Ritera Von Bergsa do zoznamu evidencie 
pamätihodností mesta, na návrh Ing. Juraja Čabáka bol doplnený bod Správa o aktuálnej 
situácii v odpadovom hospodárstve v Banskej Štiavnici a na návrh poslanca MsZ Ing. Ondreja 
Michnu bol doplnený bod Havarijný stav časti teplovodného rozvodu ÚK na sídlisku 
Drieňová. Takto upravený program rokovania prítomní poslanci MsZ jednomyseľne schválili.  
Priestor od 15.00 do 16.00 hod. bol tradične vyhradený občanom mesta. Za overovateľov 
zápisnice primátor mesta určil poslancov Ing. Ondreja Michnu a Ivana Beňu. Zápisnicu 
z rokovania spracovala Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ.   
   
2.  Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Spracovala, predložila a spravodajstvo podala 
prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková – informovala o rokovaní v zmysle  Uznesenia MsZ č. 
59/2007, odpredaj endoskopického prístroja,  MUDr. Koreňová odstúpila od zmluvy a nemá 
záujem o kúpu prístroja. Aktuálne do programu rokovania MsZ bol zaradený bod Návrh na 
odpredaj  endoskopického prístroja.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
      

Uznesenie č. 67/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia riadneho MsZ v Banskej Štiavnici, konaného dňa  
     2. mája 2007. 
 
 3.  Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľom bola Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. oddelenia. 
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 68/2007 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  s c h v a ľ u j e 
A.  záverečný účet  Mesta Banská Štiavnica k 31. 12. 2006 nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
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- príjmy             126.907.548,80 Sk 
   z toho mesto:            122.968.310,72 Sk 
   školy a školské zariadenia               3.939.238,08 Sk 
    
- výdavky             123.766.720,73 Sk 
  Z toho mesto    72.412.881,55 Sk 
  Školy a školské zariadenia  51.353.839,18 Sk 
  

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy    14.329.254,90 Sk 
- výdavky    24.036.837,50 Sk 
 

Príjmy spolu:            141.236.803,70 Sk        
Výdavky spolu:           147.803.558,23 Sk               

       
Výsledok hospodárenia - schodok:             6.566.754,53 Sk 
 

3. Finančné operácie 
- príjmy              13.242.300,40 Sk 
- výdavky     2.032.357,13 Sk  

 
B. Vykrytie schodku  za rok 2006: 

• Úver zo ŠFRB na 25 b. j.      3.960.659,00 Sk 
• zostatok štátnych dotácií z roku 2005        192.280,00 Sk 
• prevod z rezervného fondu         265.215,00 Sk 
• splátky finančnej výpomoci od Reg. nemocnice      543.104,00 Sk 
• prevod prebytku rozpočtu z roku 2005    1.605.496,53 Sk 

 
C. Použitie prebytku rozpočtu z roku 2005: 

Prebytok rozpočtu z roku 2005 – ostatné 
      peňažné fondy prevedené do rozpočtu     8.281.042,40 Sk   

z toho: 
• Prevod na vykrytie schodku hospodárenia    1.605.496,53 Sk 
• Prevod na úhradu finančných operácií 

(úhrada úverov, lízingov)      2.032.357,13 Sk 
• Účelové prostriedky – vlastné príjmy škôl     1.111.132,64 Sk 
• Účelové prostriedky – zbierka Št. Náco         24.806,00 Sk 
• Vysporiadanie straty za hosp. činnosť za rok 2006      254.629,29 Sk 
        
Spolu         5.028.421,59 Sk 
 

Rozdiel, ktorý sa použije v nasledujúcich rokoch   3.252.620,81 Sk 
 
D. b e r i e    n a    v e d o m i e 

a) správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2006 
b) stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu za  
     rok 2006 
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E. s c h v a ľ u j e   
     Celoročné hospodárenie Mesta Banská Štiavnica za rok 2006 bez výhrad. 
  
 4.  Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predkladateľom bol Peter Heiler, riaditeľ TS, m. 
p., spracovateľom Katarína Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podala 
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ – dala do pozornosti prílohu Inventarizácia 
pohľadávok a záväzkov za rok 2005 a 2006, ktorá bola dopracovaná v zmysle  požiadavky 
Mestskej rady.   
 
Diskusia:  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – materiál bol prerokovaný v Ekonomickej komisii MsZ, 
niektoré činnosti TS sú vykonávané draho, chýbajú pracovné nástroje, ktoré by prácu 
zefektívnili. Odporučil spracovať prehľad potrieb strojov a nástrojov pre Technické služby, 
ktorý by slúžil ako podklad pre získavanie zdrojov z európskych fondov.  
 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – v materiáli pohľadávok sa spýtal  na odberateľa, 
nemenovanú firmu, ktorý má dlh a prečo mu služba bola poskytovaná aj naďalej.    
 
Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – ide o firmu na Zvonovej ulici, ktorej bol odvážaný odpad. 
Dnes spolu rokovali a dohodli spoločný postup.  
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – poprosil pána riaditeľa, aby do  budúcna 
k predkladanému materiálu bol doložený aj slovný komentár, ktorý podá vysvetlenie 
a predíde sa nedorozumeniam.  
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora – priklonil sa k pripomienke RNDr. Bačíka, ktorá je 
dobrá. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 69/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Rozbor hospodárenia Technických služieb m. p. Banská Štiavnica  
     Bod 1)   Plnenie rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica k 31.12.2006 
 
  - v nákladoch:      20.406 tis. Sk   

- výnosoch:       20.776 tis. Sk 
     -  hospodársky výsledok                 +   370 tis. Sk /370 366,- Sk/ 

 

     Bod 2) Použitie prebytku hospodárenia na umorenie straty z predchádzajúcich rokov 
                 v sume  280 211,- Sk 
 
     Bod 3) Použitie zostatku kladného výsledku hospodárenia v sume 90 155,- na          
                 rekonštrukciu autodielne /kúrenie, rozvody el. energie, osvetlenia a zateplenie/ 
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B. u k l a d á  
     riaditeľovi TS m. p. Banská Štiavnica spracovať prehľad o chýbajúcich pracovných  
     strojoch a nástrojoch potrebných pre TS, ktorý by slúžil ako podklad pri vypracovávaní   
     projektov z fondov EÚ, prípadne hľadaní iných zdrojov.  
      
5. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2006 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovala ju Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
       

Uznesenie č. 70/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Správu o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2006 vykonanú v zmysle príkazu    
     primátora mesta č. 1/2006  
 
6. Zásady schvaľovania zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení mesta Banská      
    Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovala ju Ing. K. Lievajová, ved. ekonom oddelenia. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MsZ MUDr. Stanislav Ďurkan.   
 
Diskusia:  
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ  - materiál bol prerokovaný v Ekonomickej komisii MsZ, 
ktorá odporučila schválenie rozpočtových prostriedkov súhrnne za jeden rok len do výšky 300 
tis. Sk.   
 
Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. odd. – materiál bol spracovaný z dôvodu 
operatívnejšieho financovania a následne úpravy budú schvaľované v MsZ, suma závisí od 
schválenia v MsZ. Čo sa týka havárií, nie sú predmetom opatrenia a musia byť uhradené 
a riešené ihneď.   
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – kvôli korektnosti vzťahov medzi Mestom a MsZ, 
aktuálne sa predkladajú na schválenie do MsZ aj havárie.  
 
Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta – potreba zásad vzišla z kontrolnej činnosti 
samosprávy a nutnosti použiť finančné prostriedky. Je potrebné splnomocnenie MsZ, aby 
primátor mesta mohol vykonávať rozpočtové opatrenia. Podporuje schválenie predloženého 
materiálu aj z dôvodu možnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. 
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ -  čo sa stane v prípade, ak primátor 300 tis. Sk schváli 
a MsZ následne úpravu neschváli.  
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Ing. M. Láslo, HK mesta – je to forma dôvery, myslí si, že primátor neschváli vec, ktorú by 
následne MsZ neschválilo.   
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – motivácia Ekonomickej komisie MsZ bola vyhnúť sa 
takémuto prípadu, v rozpočtovom roku môže byť suma vysoká.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – v prípade, že Zásady nebudú schválené, nebude možné 
prijať ani sponzorské príspevky.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – podporuje schválenie, je tu nesúlad so zákonom.  
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – navrhol, aby poslanci o rozpočtovom opatrení boli 
informovaní v najbližšom rokovaní MsZ. Tento návrh bol prijatý.  
 
Mgr. N. Babiaková – zákon ukladá rozpočtové opatrenie predložiť  do nasledujúcej úpravy 
rozpočtu mesta.    
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – priklonil sa k návrhu Ing. Paloviča. 
 
Ing. K. Lievajová, ved. ekonom. odd.  – v prípade neprijatia zásad by nebolo možné vyplatiť 
sponzorské príspevky, ktoré nabiehajú na účet.  
 
Ing. Juraj Čabák,  zástupca primátora mesta – pripomenul, že v zmysle uznesenia MsZ 
bude zvolané mimoriadne rokovanie MsZ k rozpočtu mesta, kde bude možná dohoda 
a vysvetlenie, ako sa plní rozpočet.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal hlasovania) prijalo  
 

Uznesenie č. 71/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     Zásady schvaľovania zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení Mesta Banská Štiavnica 
 
B. u k l a d á  
     Mestskému úradu  
     doplniť  do bodu II. odsek d) v nasledovnom znení: „o každom prijatom rozhodnutí bude  
     informované MsZ na najbližšom rokovaní MsZ“, 
     do odseku e) zaradiť vetu „Každé prijaté rozpočtové opatrenie  bude predložené na  
     schválenie Mestskému zastupiteľstvu pri nasledujúcej úprave rozpočtu Mesta Banská  
     Štiavnica“. 
   
7.  Zásady kontrolnej činnosti 
 
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. Predkladateľom a spracovateľom je Ing. 
Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta. Spravodajstvo k bodu podal MVDr. Stanislav 
Ďurkan, poslanec MsZ.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 72/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mesta Banská Štiavnica 
 
8.  Návrh Zadania pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny sídlisko        
      Drieňová, Banská Štiavnica“ 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predkladateľom je Mgr. N. Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracovateľom Ing. Danka Gajdošová, odborne spôsobilá osoba pre 
obstarávanie ÚPD a ÚPP. Spravodajstvo k bodu podal Ľubomír Barák, poslanec MsZ. 
Ing. Prefertusová, poverená vedením odd. výstavby, ÚP a ŽP vysvetlila, že v zmysle 
stavebného zákona návrh detailne rieši územie Drieňovej, parkovacie plochy a ďalšie plochy 
z hľadiska funkčného využitia. 
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – materiál bol prerokovaný v Komisii regionálneho 
rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP MsZ, kde sa dohodli, že územie bude riešené týmto spôsobom 
a formou. Následne nemusí byť spracovaný Územný plán zóny Drieňová, urbanistická štúdia 
ho v plnom rozsahu nahrádza.  
 
Prof. RNDr. Hubert Hilbert, poslanec MsZ – zeleň v danom území je vysadená chaoticky, 
navrhol vytvoriť generel zelene na územie Drieňovej.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ  - navrhol riešiť dopravné plochy v severozápadnej časti 
sídliska Drieňová, ďalej kde je naznačená odbočka z obchvatovej komunikácie, bolo by 
možné dobudovať dopravný vstup na sídlisko.  
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – spýtal sa, či by sa štúdia dala urobiť etapovite 
a  jednotlivé kroky predkladať do MsZ.   
 
Ing. D. Gajdošová – je to vecou zmluvy, materiál bude prerokovaný v MsZ, postup prác 
spracovateľa je možný predkladať po častiach.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – súťaž musí byť vypísaná ako celok, vyplýva to zo 
stavebného zákona, následne bude verejné obstaranie na dodávateľa. Vecou zmluvy sú etapy, 
postup prác sa môže prerokovávať v Komisii regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijali 
 

Uznesenie č. 73/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie obytnej zóny sídlisko Drieňová, Banská  
     Štiavnica“ 
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 9.  Stanovisko MsR a MsZ k možnostiam racionalizácie základného školstva v meste  
      Banská Štiavnica 
 
Návrh na uznesenie v zmysle odporučenia Mestskej rady predložila prednostka MsÚ Mgr. 
N. Babiaková. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. P. Balžanka – uviedol, 
že ide o aktualizované témy racionalizácie ako celku – okresu Banská Štiavnica, riešenie 
koncepcie aj z pohľadu na materské školy, budovy a personalistiku. Návrh na uznesenie 
kopíruje výsledok rokovania Mestskej rady.  
 
Diskusia:  
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – téma bola predmetom rokovania Komisie školstva MsZ, 
ktorá vidí potrebu problém riešiť. Porovnal 3 školy – I., II. a III. ZŠ, kde sú náklady 
neporovnateľné. Čísla vo vývoji počtu žiakov sú alarmujúce. Doteraz nebola vôľa riešiť 
otázku zo strany mesta.  
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. oddelenia – v minulom roku v rámci dohodovacieho konania 
mesto bolo úspešné. Jednotliví zriaďovatelia môžu požiadať Krajský školský úrad, 
Ministerstvo školstva SR môže poskytnúť financie. Narúša sa forma normatívneho 
financovania. V tomto roku v dohodovacom konaní mesto nebolo úspešné, čiže nedostalo nič, 
z tohto dôvodu treba racionalizovať. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – v Mestskej rade bola k téme dlhá diskusia, či termín 30. 6. 
2008 je dobre formulovaný, do uznesenia treba doplniť „vyradenie zo siete škôl“. Škola sa dá 
vyradiť aj teraz. Mesto robí materiály, rokuje sa v komisiách. Škola, ktorá má najmenej 
žiakov, učitelia zarábajú najviac. Je to nepomer voči ostatným učiteľom. Malo sa uskutočniť 
rokovanie so Štiavnickými Baňami, že nechcú dávať deti do našich škôl. Čo v prípade, ak 
mesto školu zruší a budú chýbať triedy? 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – je viac aspektov, uskutočnilo sa stretnutie s niektorými 
okolitými obcami, sú kombinácie presunu škôl, respektíve materských škôl. Dnes nie sú 
k dispozícii všetky aspekty. BBSK nech sa nepozerá na školy len cez prizmu ekonomiky, je 
treba diskutovať aj ďalej a hľadať alternatívne využitie škôl a budov. Niektorí učitelia zostanú 
nezamestnaní, bude potrebné vykonať personálny audit.  
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – Komisia školstva  rezignovala, chce, aby sa vyjadrilo 
Mestské zastupiteľstvo, či chce racionalizovať. Vyhotovovanie štatistík je mrhanie časom. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – mesto má záujem racionalizovať.  
 
RNDr. P. Bačík – ak sa návrh schváli, deti do škôl sú zapísané, na základe zahajovacích 
zoznamov škola dostane peniaze. V novembri sa zistí, že budú chýbať peniaze školám 
(kúrenie, mzdy), bude nápor na rozpočet mesta. Na problém sa treba pozerať zo širšieho 
pohľadu, čo s deťmi zo Šobova, ako sa budú dopravovať do školy.  
 
Mgr. P. Balžanka – materiál – zápis z Komisie školstva, návrh alternatív nás neposúva ďalej. 
Treba spracovať komplexnú racionalizáciu.  
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RNDr. P. Bačík – Komisia školstva alternatívy nenavrhla, iba ich vymenovala. Ak zostanú 3 
školy, bude tlak na rozpočet mesta. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – vyzval RNDr. P. Bačíka, aby povedal,  či 
Komisia školstva zaujala stanovisko či treba, alebo nie racionalizovať.  
 
RNDr. P. Bačík – áno, treba.  
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školského úradu – racionalizovať chceme, treba stanoviť 
termín, v zmysle zákona treba pripraviť potrebnú analýzu, brať do úvahy okolité obce, ktoré 
patria pod spoločný školský úrad. Myslí si, že termín 30. 6. 2008 je vyhovujúci. 
 
Mgr. P. Balžanka – MŠ SR rozhodne do 60 dní o vyradení školy zo siete.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – nestarajme sa o obce, riešme si svoj problém.  
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – treba povedať, či chceme alebo nechceme racionalizovať, 
problém treba riešiť čím skôr. Ak sa to dá urobiť skôr, nečakajme.  
 
Mgr. K Palášthy, poslanec MsZ  - riaditelia škôl hľadajú možnosti ďalších zdrojov, mrzí ho, 
že učitelia nie sú zaplatení a nie sú investície. 
 
Mgr. P. Balžanka – vyzval prítomných poslancov, aby dali návrhy na zmenu uznesenia. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – pripomenul, že o veci treba informovať verejnosť.  
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školského úradu – termín treba zvážiť, treba pripraviť 
množstvo informácií, analýzu škôl, proces vyradenia školy zo siete je komplikovaný, 
posudzuje ho MŠ SR, Krajský školský úrad, Krajský inšpektorát. Novembrový termín je 
akurát.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – ak je prezamestnanosť na škole, treba jej prideliť 
finančné prostriedky na normatív a škola sa zruší sama. Problém treba riešiť hneď.    
 
RNDr. P. Bačík – termín môže byť aj mimoriadny, dá sa dohodnúť s MŠ SR, napr. aj pred 
zimnou vykurovacou sezónou. Zmena sa dá urobiť aj počas školského roka. Deti sa presunú 
do iných škôl. 
 
Mgr. P. Balžanka – jeho predstava je, budú noví riaditelia škôl a nové učiteľské zbory. 
Racionalizácia sa musí riešiť komplexne.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – presun žiakov nie je vhodný počas školského roka, naruší 
sa vyučovací proces.  
 
Vzhľadom na dlho trvajúcu diskusiu a názorový nesúlad, navrhol primátor mesta Mgr. P. 
Balžanka vytvorenie Návrhovej komisie v zložení PaedDr. V. Ebert, RNDr. Pavel Bačík, 
Mgr. Karol Palášthy, PaedDr. Milan Klauz a Ing. Juraj Čabák, aby skoncipovala návrh 
uznesenia.  Po krátkej prestávke komisia predložila dva návrhy uznesenia: 
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Prvý návrh bol na podanie žiadosti na MŠ SR o vyradenie jednej základnej školy zo siete škôl 
k termínu 30. 6. 2007 a druhý návrh bol k termínu 30. 6. 2008.  
 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – navrhol, vzhľadom k vážnosti riešenej problematiky, 
zvolať mimoriadne rokovanie MsZ, kde sa rozhodne, ktorá škola bude vyradená.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhol termín mimoriadneho rokovania MsZ na deň 
18. 6. 2007 o 9.00 hod., v prípade, že sa schváli prvý návrh. Treba doložiť aj stanovisko 
Komisie školstva a Obecnej školskej rady.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prítomnými poslancami  prijalo    
 

Uznesenie č. 74/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. u k l a d á   
     1. Mestskému úradu 
         v termíne do 18. 6. 2007 vypracovať podklady – analýzu pre vyradenie jednej zo   
         základných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, zo siete  
         škôl. 
          
     2. Primátorovi mesta  
         zvolať mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva na deň 18. 6. 2007 o 9.00 hod.,  
         ktoré na základe predloženej analýzy z bodu 1 rozhodne, ktorá základná škola,  
         v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, bude vyradená zo siete škôl  
         k termínu 30. 6. 2007. 
 
10. Majetkové veci mesta 
       a) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností – C KN p. č. 2180/18 a stavby súp. č.   
           1648 v k. ú.  Banská Štiavnica – Zigmund šachta, bývalá lisovňa  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľmi sú JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. PaSM. Spravodajstvo 
k bodu podal zástupca primátora Ing. Juraj Čabák. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 75/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s Čl. 5 písm. a) Zásad       
hospodárenia s Majetkom mesta Banská Štiavnica  

 
A. R u š í   uznesenie MsZ č. 129/2005 zo dňa 27.10.2005 v celom rozsahu. 
 
B. S c h v a ľ u j e 

Priamy odpredaj stavby súp. č. 1648, postavenej na CKN p. č. 2180/18 a pozemku 
CKN p.č. 2180/18, zastavené plochy a nádvoria, vo výmere 462 m2 

 , pre Andreu 
Fujdalovú, trvalo bytom Ul. Energetikov  č. 5., 969 01  Banská Štiavnica.  
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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 100.000,- Sk. Kupujúci uhradí kúpnu cenu   pred 
podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené  
s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností v sume 2 000,- Sk.  
Predaj nehnuteľnosti  sa podmieňuje dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim, 
v ktorej sa kupujúci zaväzuje zrútenú stavbu súp. č. 1648 zlikvidovať na vlastné 
náklady do doby 2 rokov odo dňa prevodu nehnuteľnosti a predávajúci sa zaväzuje 
poskytnúť kupujúcemu miesto na bezodplatné uloženie stavebnej sute z likvidácie 
stavby súp. č. 1648. 

 
b) Návrh na odpredaj pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov - Štefultov  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ. Spracovateľmi sú JUDr. E. Jaďuďová a R. Baráková, odd. PaSM. Spravodajstvo 
k bodu podal zástupca primátora mesta Ing. Juraj Čabák, ktorý navrhol, že výnos z predaja 
pozemkov by bolo možné použiť na prepojenie ulice Š. Moyzesa s ulicou J. Jesenského.  
 
Diskusia:      
Ing. Miriam Blaškovičová, poslankyňa MsZ – žiadala  návrh Ing. Čabáka doplniť do 
uznesenia a hlasovať o ňom. 
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – nesúhlasil s návrhom, aby výnos z predaja pozemkov bol použitý 
pre Štefultov, mal by ísť do rozpočtu mesta.    
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhol, aby Ing. Blaškovičová sformulovala 
doplnenie uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať, prípadne aj doplnenie lehoty výstavby 
rodinných domov. Treba vychádzať z toho, že poslanci za miestne časti majú právomoc 
podávať návrhy v prospech riešenia týchto území.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – ak má mesto určenú lokalitu na výstavbu, dáva si 
regulatívy, ak sa nesplnia, odrazí sa to v nižších daniach, aj služby sú menej efektívne. Reálne 
navrhol lehotu výstavby rodinných domov do 3 rokov. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – podmienky výstavby sú vecou zmluvy. 
 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – podmienka môže byť sformulovaná na základe 
rozhodnutia mesta, v prípade jej nedodržania  by mesto muselo dokazovať, prečo sa nezačalo 
s výstavbou. V osobitnom ujednaní schválenom MsZ by musela byť dohoda. 
 
Ing. M. Blaškovičová – navrhla doplnenie uznesenia – výnos z predaja pozemkov sa použije 
na zokruhovanie ulice Š. Moyzesa a ulice J. Jesenského v časti Štefultov. Tento návrh nebol 
poslancami MsZ prijatý (za hlasovalo 5 poslancov).  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 proti) prijalo   
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Uznesenie č. 76/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica  
 

A./ s c h v a ľ u j e  odpredaj nehnuteľností, vedených na Katastrálnom úrade v Banskej  
     Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto Banská  
     Štiavnica, obec Banská Štiavnica ako pozemky, zapísané v súbore C KN ako  parcely : 
 

• C KN parcela č. 801, o výmere 415 m2, orná pôda a p. č. 5682/5, o výmere 88 m2 , zast. 
plocha,   

• C KN parcela č. 802, o výmere 440 m2, orná pôda a p. č. 5682/6, o výmere 84 m2 , zast. 
plocha, 

• C KN parcela č. 803, o výmere 464 m2, orná pôda a p. č. 5682/7, o výmere 80 m2 , zast. 
plocha,    

 
konkurzným konaním – dražbou, s výkričnou cenou stanovenou v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta a Vyhláškou MS SR č. 492/2004  Z. z. v znení neskorších predpisov,  nasledovne : 
 
Výkričná cena nehnuteľností 

Parc. č. 
C-KN 

Výmera 
v m² 

I. Kultúra 
Kúpna 
cena 

v Sk/m² 

Kúpna cena 
spolu v Sk 

801 + 5682/5 415 + 88 orná pôda + zast. plocha 300,-  124.500+26.400=150.900,- 
802 + 5682/6 440 + 84 orná pôda + zast. plocha 300,- 132.000+25.200=157.200,- 
803 + 5682/7 464 + 80 orná pôda + zast. plocha 300,- 139.200+24.000=163.200,- 

 

  
B./ m e n u j e komisiu pre konkurzné konanie v zložení:  
 

1. predsedajúci konkurzu: Ing. Miriam  Blaškovičová 
2. člen komisie:   Ing. Slavomír Palovič                                        
3. člen komisie:   MVDr. Stanislav Ďurkan  
4. licitátor:   JUDr. Emília Jaďuďová 
5.   zapisovateľ:                          Oľga Nigríniová               

 
C./ u k l a d á   Mestskému úradu 
     do kúpnej zmluvy doplniť bod Osobitné ujednanie v zmysle občianskeho zákonníka,  
      nasledovného znenia: 
      Účastníci kúpnej zmluvy sa zaväzujú, že v lehote do 3 rokov odo dňa podpisu kúpnej  
      zmluvy ukončia výstavbu rodinného domu, čo preukážu právoplatným kolaudačným  
      rozhodnutím.  
 
c)  Návrh na odpredaj nehnuteľností za cenu stanovenú znaleckým posudkom pre J.  

     Likéra, Banská Štiavnica     

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovateľmi sú JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM.  Spravodajstvo k bodu podal 
primátor mesta Mgr. P. Balžanka.    
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Diskusia: 

JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – doplnila, že pán Likér si znalca Ing. Mičku objednal 
a zaplatil. Súdnych znalcov kontroluje komora súdnych znalcov.   

Predložené uznesenie nebolo prítomnými poslancami schválené, všetci sa zdržali hlasovania.  

Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora – upozornil, že ak sa nezruší pôvodné uznesenie, 
platí pôvodné. 

Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol hlasovať za zrušenie pôvodného uznesenia 
a schválenie priameho odpredaja nehnuteľnosti za cenu 42 000,- Sk. Tento návrh nebol 
schválený.  

Mestské zastupiteľstvo k tomuto bodu neprijalo žiadne uznesenie, to znamená, že platí 
pôvodné Uznesenie MsZ č. 20/2007 zo dňa 22. 2. 2007. 
 
d)  Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti  
     pre Romana Gorala, Hodruša – Hámre 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 77/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. r u š í 
uznesenie č. 176/2006 zo dňa 23. 11. 2006 v znení: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje priamy odpredaj nehnuteľností vedených na 
Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Žarnovica, obec Hodruša Hámre, k. 
ú. Banská Hodruša na LV č. 340 v prospech vlastníka podľa časti B v celosti,  ako 
Hájenka – Tergotňa so súp. č. 455, postavenom na C-KN p. č. 322 pre kupujúceho – 
terajšieho užívateľa domu Editu Goralovú, trvale bytom 966 63 Hodruša Hámre 455, za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 150.000,- Sk s podmienkami takto:  
Kupujúci podpíše kúpnu zmluvu najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia odpredaja 
nehnuteľnosti v MsZ a v tej istej lehote uhradí 30.000,- Sk z kúpnej ceny nehnuteľnosti. 
Zostávajúcu časť kúpnej ceny vo výške 120.000,- Sk spolu s  nákladmi vo výške 4.500,- 
Sk za vypracovanie znaleckého posudku, ako aj ďalšími nákladmi spojenými s prevodom 
majetku bude uhrádzať v pravidelných mesačných splátkach vo výške 3.500,- Sk 
mesačne. Kúpna zmluva bude zaslaná na vklad do Katastra nehnuteľnosti až po splatení 
celej kúpnej ceny vrátane ďalších nákladov spojených s prevodom. 
 

B. s c h v a ľ u j e    
 uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s platnosťou do 31. 8. 2007 na odpredaj      

 nehnuteľnosti vedenej na    

 Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Žarnovica, obec Hodruša – Hámre,     

 k. ú. Banská Hodruša na LV č. 340 a to: 
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� budova Hájenka – Tergotňa, č. s. 455, postavenej na pozemku parc. č. CKN 322 pre 
Romana Gorala, bytom Hodruša – Hámre 455, 966 63.   

Pozemok parc. č. CKN 322 nie je predmetom prevodu. 

Kúpna cena za nehnuteľnosť je stanovená znaleckým posudkom č. 53/2006 zo dňa 21. 10. 
2006, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom, na 150 000,- Sk. 

Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku    

vo výške  

 4 500,- Sk a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad vlastníckeho    

 práva do KN vo výške 2 000,- Sk. 

 
e)  Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj  
      nehnuteľnosti – bytu pre Ingrid Glónerovú, Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák, 
zástupca primátora.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 78/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. r u š í   

     uznesenie MsZ č. 93/2006 tohto znenia: 

„Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
A. R u š í  
v časti 2. uznesenie MsZ č. 132/2005 zo dňa 27.10. 2005 ( ostatné časti zostávajú bez  
zmeny).  
B. S ch v a ľ u j e  
prevod vlastníctva bytu na Ul. Exnára č. 3 v Banskej Štiavnici v prospech Ingrid  
Glónerovej, bytom Spojná 6, Banská Štiavnica, za týchto podmienok:  
1. Kúpna zmluva na prevod bytu č. 890 na Ul. Exnára 3 v Banskej Štiavnici bude 
postúpená s návrhom na vklad vlastníckeho práva v prospech Ingrid Glónerovej na 
Správu katastra v Banskej Štiavnici.  
2. v kúpnej zmluve bude zapracované vedľajšie dojednanie spočívajúce v práve 
predávajúceho odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 48 a násl. 
Občianskeho zákonníka. Právo odstúpenia sa vzťahuje na nesplnenie podmienky 
vyplatenie kúpnej ceny peňažným ústavom na účet Mesta Banská Štiavnica v lehote 
do 60 kalendárnych dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.  
3. odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy bude upravené aj osobitnou dohodou, kde 
podrobné podmienky budú vyšpecifikované.  
4. dvojmesačná lehota na uplatnenie práva odstúpenia od kúpnej zmluvy začína plynúť 
odo dňa, keď sa predávajúci dozvie, že kúpna cena na účet predávajúceho uhradená 
nebola.“ 
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B. s c h v a ľ u j e  

uznesenie tohto znenia: 

„Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s platnosťou do 14. 8. 2007 na odpredaj 
nehnuteľnosti vedenej na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 4010 a to: 

� byt č. 890 nachádzajúcom sa v bytovom dome č. s. I.1300 na 7. poschodí, na ul. 
Exnára 3, Banská Štiavnica, 

� spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 
príslušenstve vo veľkosti 3729/2190007, 

� spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1876 o výmere 394 m2, zastavaná 
plocha, k. ú. Banská Štiavnica, na ktorom je dom postavený pre Ingrid Glónerovú, 
Banská Štiavnica 

 

Kúpna cena za nehnuteľnosť je stanovená znaleckým posudkom č. 43/2005 zo dňa 12. 10. 
2005, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom, na 120 000,- Sk. 

Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo 
výške  

2 900,- Sk a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad vlastníckeho 
práva do KN vo výške 2 000,- Sk.“ 

Prevod predmetnej nehnuteľnosti bude realizovaný až po vyrovnaní dlhu žiadateľky voči 
Mestu Banská Štiavnica.   

 
f)  Dodatok k uzneseniu MsZ č. 178/2006 zo dňa 23. 11. 2006 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – ktorý tlmočil stanovisko Mestskej rady, 
ktorá odporučila Dodatok schváliť.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 79/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e   

Dodatok k uzneseniu MsZ č. 178/2006 zo dňa 23. 11. 2006 o prevod hospodárskej budovy, 
súp. č. 1055, postavenej na pozemku parc. č. CKN 1392/2 o výmere 114 m2, zastavané 
plochy a nádvoria. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Žiar nad 
Hronom na LV č. 1501 pre okres Žiar nad Hronom, obec Vyhne, k. ú. Vyhne pre vlastníka 
Mesto Banská Štiavnica. 

Kúpna cena za nehnuteľnosť bola zaplatená dňa 11. 1. 2007. 

 



- 126 - 

g) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Miroslava Kalu, Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora. 
 
Diskusia:  
Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – spýtal sa, či v tomto prípade neplatí 
urbanistická štúdia schválená bodom 8. 
 
Ing. A. Prefertusová, poverená ved. odd. výstavby – spresnila, že sa doplňuje výstavba 
radových garáží, plocha je vyňatá z urbanistickej štúdie Drieňovej, nie je to nová plocha 
a funkcia je  v súlade s platným územným plánom.  
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – spresnil, že ide o schválenie  priameho odpredaja časti 
parcely č. CKN 5289/1 v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta, za cenu 300,- 
Sk/m2, žiadateľ bude znášať náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a vklad 
do katastra nehnuteľností.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP 
MsZ žiadosť prerokovala, je za schválenie materiálu a výstavbu garáží. Ochranné pásma budú 
dodržané.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  navrhol vypracovať nové znenie uznesenia, nakoľko 
neboli presne sformulované podmienky predaja.  Návrh prítomní poslanci väčšinou hlasov 
schválili, jeden poslanec sa zdržal hlasovania. 
Pôvodný návrh uznesenia nebol schválený. 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal hlasovania) prijalo  
   

Uznesenie č.  80/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e 
     priamy odpredaj časti pozemku par. č. CKN 5289/1 o celkovej výmere 14 196 m2,  
     zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bude špecifikovaný vypracovaným GOP v rozsahu  
     výmery podľa žiadosti a nákresu kupujúceho v katastrálnej mape, za účelom výstavby  
     garáží, v predpokladanej výmere 1146 m2. Snímka z katastrálnej mapy tvorí prílohu  
     uznesenia. Náklady s vyhotovením Kúpnej zmluvy ako i vypracovanie GOP hradí  
     kupujúci v celosti.  
     Kúpna cena je 300 Sk/m2. 
 
h) Návrh na odpredaj nehnuteľností pre FABA, s. r. o. Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal Ing. J. 
Čabák, zástupca primátora – uviedol, že žiadosť spoločnosti je prerokovávaná opakovane, 
Mestská rada aj Komisia RR, výstavby, ÚP a ŽP MsZ odporúča schválenie odpredaja 
pozemkov.  
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Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, či predajom nebude obmedzený prístup 
k okolitým pozemkom.  
 
Pán Kondač, výkonný riaditeľ FABA -  právo prechodu bude zachované, stavby, ktoré sa 
budú stavať umiestnia tak, aby bola zachovaná dostupnosť na mestské pozemky.   
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – treba zabezpečiť, aby areál bol kompaktný, parcely č. 
2090/5 a 2084/6 sú svahy. Navrhuje okolité parcely riešiť ako bariérovú zeleň, oddeľujúcu 
areály.   
 
Pán Kondač -  informoval o tichej dohode medzi ním a pani prednostkou, týkajúcej sa 
stavebného odpadu vyvážaného na predmetné pozemky, dohodli sa že tomuto zabránia. Vec 
riešili bariérou, ktorá zabráni vstupu na pozemky, v prípade potreby na požiadanie by ju 
odstránili. Zatiaľ ich nik nepožiadal o vstup na pozemky.  
Firma v rámci výstavby areálu bude musieť vybudovať sieť hydrantov, pre prípad požiaru. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (2 sa zdržali) prijalo  
 

Uznesenie č. 81/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  

Odpredaj pozemkov parc. č. CKN 5882/14 o výmere 5227 m2, zastavaná plocha a nádvorie  
a pozemok parc. č. CKN 5882/18  o výmere 1465 m2, zastavaná plocha a nádvorie v zmysle 
Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica spoločnosti FABA, s. r. o., Trate 
mládeže 11/1740, Banská Štiavnica. 
 
Nehnuteľnosti sú vedené na Katastrálnom úrade 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 znaleckým posudkom č. 26/2006 na 203,16 Sk/m2, z ktorej sa 
započíta pre plnenie kupujúceho suma 440 000,- Sk. Kupujúci uhradí zvyšok kúpnej ceny vo 
výške 919 546, 70 Sk. 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Spolu s kúpnou cenou uhradí 
kupujúci aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 
 
ch) Návrh na odpredaj endoskopického prístroja 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovali ju JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu 
podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – uviedol, že materiál  nadväzuje na 
prijaté uznesenie v predchádzajúcom MsZ, situácia sa vyhodnotila a prístroj je pre RN n. o. 
nepotrebný.  
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Diskusia:  
MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – spýtal sa, ako mesto dohliada na to, že sa prístroj ďalej 
nepoužíva. Nech sa konzervuje, má pochybnosti a myslí si, že ho MUDr. Koreňová používa 
a keď doteraz na ňom pracovala, či zaň platila nájom.  
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – MUDr. Koreňová oznámila, že uzatvorila leasing na 
nový prístroj, pôvodný odovzdala riaditeľovi RN n. o. a v zmysle dohody s RN. n. o. 
pacientov nemocnice vyšetrovala zdarma.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – spýtal sa, či má niekto z prítomných poslancov návrh 
na doplnenie uznesenia. Keďže nikto doplňujúci návrh nepredložil, dal hlasovať za pôvodný 
návrh.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     
 

Uznesenie č. 82/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. r u š í  
     Uznesenie MsZ č. 59/2007 zo dňa 2. 5. 2007 v celom rozsahu.  
 
B. s c h v a ľ u j e  
     V súlade s čl. 5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica odpredaj   
     endoskopického prístroja CF-Q 145 L Videokolonoskop vrátane príslušenstva inv. č.  
     022035-187, ako neupotrebiteľného majetku, za zostatkovú cenu k 31. 5. 2007 vo výške  
     650.000,- Sk, ponukovým konaním.  
 
C. u k l a d á 
     Mestskému úradu vypísať ponuku na odpredaj Videokolonoskopu CF-Q145L podľa bodu  
     B. tohto uznesenia.   
 
11.  Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Joergesov dom 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Ing. Juraj Čabák, ktorý ju spolu 
s JUDr. Lukačkom aj spracoval.  
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – znova opakoval, čo má mesto ako akcionár zo spoločnosti, 
došlo k navyšovaniu majetku, aké je právo vstupovať do spoločnosti. Jeho návrh je 
prehodnotiť členstvo mesta a vystúpiť zo spoločnosti.  Navrhol akcie mesta odpredať.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – navyšovanie majetku sa urobilo so súhlasom všetkých 
akcionárov.  Zúčastnil sa Valného zhromaždenia, v prospech spoločnosti je to, že sa obnovuje 
objekt, spoločnosť Joergesov dom je zakladateľom súkromnej hotelovej akadémie, škola 
pripravuje vysokoškolské štúdium, ak je vôľa MsZ zvážiť členstvo v spoločnosti, bude plniť 
uznesenia MsZ.  
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RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – zaráža ho, že spoločnosť nerobí hospodársku činnosť, 
spoločnosť zvýšila počet zamestnancov. Spýtal sa, aké je postavenie mesta v neziskovej 
organizácii a aký je vzťah medzi akciovou spoločnosťou a neziskovou organizáciou. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – Joergesov dom a. s. je zriaďovateľom Joergesov dom 
n. o., ktorej činnosť je sústredená na opravu objektov. V predloženom materiály je 
organizačná schéma a bližšie údaje.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – povedal, že diskusia nesúvisí so správou, do budúcna 
je možné zamyslieť sa nad materiálom, ktorý bude prehodnocovať spoluprácu, či bude mesto 
ďalej akcionárom. Nevylučuje zvolanie rokovania o alternatívach.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo      
 

Uznesenie č. 83/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Správu z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Joergesov dom. 
 
12. Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Dexia 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ju JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 84/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a  v e d o m i e   
     Informatívnu správu z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s., ktoré sa  
     uskutočnilo dňa 18. 4. 2007. 
 
13. Programové vyhlásenie primátora Banskej Štiavnice pre roky 2007 – 2010 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ho primátor mesta Mgr. 
P. Balžanka – uviedol, že v ňom hutne sformuloval predsavzatia, podľa čoho sa chce vo 
svojej práci riadiť. 
 
Diskusia:    
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – materiálu chýba konkrétnosť, ciele a termíny, je 
všeobecný, nestanovuje priority.   
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – formulácia v oblasti školstva je nešťastná, 
v predchádzajúcej diskusii bol návrh na zrušenie základnej školy. Uznesenie je v rozpore 
s preambulou. 
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Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – uznesenie možno vyplynie z diskusie, čo sa týka 
školstva, je za zachovanie efektívneho školstva. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo 
 

Uznesenie č. 85/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Programové vyhlásenie primátora Banskej Štiavnice pre rok 2007 – 2010. 
 
14. Nominovanie poradcu pre rómsku problematiku v meste Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Mgr. P. Balžanka, primátor mesta, 
spracovateľom bola Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ. Spravodajstvo podal Mgr. 
Balžanka – povedal, že bol oslovený aj s konkrétnym návrhom osoby, ktorá by robila 
spojnicu medzi mestom a Regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre 
rómske komunity. Navrhnutý bol Marek Kapusta, ide o neplatenú funkciu, ktorá  bude 
dopĺňať jeho pracovnú náplň projektového manažéra.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     
 

Uznesenie č. 86/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
     návrh na nominovanie pána Mareka Kapustu na pozíciu poradcu pre rómsku problematiku  
     v meste Banská Štiavnica pre RK Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske  
     komunity. 
 
15. Stanovisko MsZ k spolupráci a podpore realizácie projektu „Buď aktívny, 

participuj!“, na príprave ktorého Mesto Banská Štiavnica ako partner žiadateľa 
aktívne participovalo 

 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. 
P. Balžanka – uviedol, že ide o formálne potvrdenie partnerstva, nie poskytnutie 
finančnej čiastky. 
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – v materiáli je uvedené, že z mesta pôjde čiastka 15 tis. Sk 
ako dotácia, spýtal sa, či je partnerov viac, alebo len mesto. 
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. -   financie budú poskytnuté v zmysle VZN mesta Banská 
Štiavnica č. 1/2005 o poskytnutí dotácie a finančného príspevku z rozpočtu mesta.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
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Uznesenie č. 87/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Partnerstvo Mesta Banská Štiavnica s Informačným centrom mladých Banská Štiavnica pri   
     realizácii projektu s názvom „Buď aktívny, participuj!“, o schválenie ktorého sa ICM BS    
     ako žiadateľ a Mesto Banská Štiavnica ako partner uchádza v rámci Grantového programu  
     Ministerstva školstva SR na podporu participácie mladých ľudí na živote obce v roku     
     2007. 
 
B. p o t v r d z u j e 
     spoluúčasť Mesta Banská Štiavnica na realizácii aktivít v zmysle predloženého projektu.  
 
16. Správa o pripravovanej služobnej ceste do Kazane 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil ho primátor mesta Mgr. P. Balžanka, 
spracovateľom bola Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ. Spravodajstvo k bodu podal 
Mgr. Balžanka.  
 
Diskusia:   
Peter Ivaška, poslanec MsZ – navrhol ohľadne všetkých služobných ciest vymyslieť systém 
ich vyhodnotenia a zdokumentovania.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – z každej pracovnej cesty je spracovaný záznam, do 
júnového MsZ bude predložený materiál. 
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – povedal, že Marek Kapusta nie je zamestnancom MsÚ 
a nemal by mať preplatené náklady. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – je to obdobné ako u poslancov, je dohoda o spolupráci.  
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – spýtal sa, či je pán Kapusta dostatočne erudovaný, 
keďže nie je vysokoškolsky vzdelaný a nemá skúšku z anglického jazyka. Na zahraničné 
vzťahy je na úrade vyčlenený zamestnanec.     
 
Mgr. Balžanka – PhDr. Breznoščák mal zmenenú pracovnú náplň. Materiál pripravoval pán 
Kapusta v spolupráci s inými inštitúciami.   
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – podotkol, že ide o odbornú prípravu materiálu, pán 
Breznoščák má v tomto smere obrovské prednosti.  
 
Marek Kapusta – čo sa týka jazykových schopností, vlastní niekoľko certifikátov, 
o pripravovaných materiáloch pánom Breznoščákom nevie. Uskutočnila sa komunikácia 
s UNESCO, ktoré pohrozilo, že Banská Štiavnica nespĺňa určité kritériá a naše členstvo nie je 
isté.  
V novom programovom období budú financie vyčlenené pre UNESCO a mesto musí 
zabojovať.  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – zarazilo ho, že je problém s členstvom v UNESCO, ak bol 
problém, mal sa verejne prezentovať, spýtal sa, či to bolo mestu oznámené listom. 
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Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – je to memento, netýka sa len Banskej Štiavnice, je to 
v zmysle výročnej správy, vo viacerých lokalitách bol zaznamenaný urbanizmus a projekty, 
ktoré nespĺňajú citlivosť, ktorá sa v týchto lokalitách vyžaduje. Je to poukázanie na to, že 
môže dôjsť k sankciám a preradeniu do inej kategórie v rámci členstva v elitnej skupine. 
 
Ľubomír Barák – doteraz bolo mesto hodnotené kladne, zrazu je opak pravdou. Nerozumie 
tomu.     
Mgr. P. Balžanka – je to v osobnej komunikácii, požiadal ho minister kultúry listom, aby 
sme sa aktuálne ako mesto pozdržali vyjadrovania. Určitý podiel na aktuálnom stave nenesie 
len mesto, jednotlivé oddelenia MsÚ, podmienky nie sú často jednoznačné. Bude vykonaná 
inšpekcia Úradu inšpekcie pamiatok MK SR. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – je jednoznačné, že je potreba zúčastniť sa služobnej 
cesty a dať dobré prezentácie o Banskej Štiavnici.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – pripomenul, že pred rokom tu bol predseda UNESCO, 
ktorý hovoril, že ide o duchovný rozvoj, nie o získanie finančných prostriedkov. Informácie, 
ktoré sú prezentované, sú skreslené.  
 
Mgr. P. Balžanka - uskutočnilo sa stretnutie primátorov lokalít UNESCO u generálneho 
riaditeľa sekcie kultúrnych pamiatok MK SR, kde v rámci plánovacieho obdobia 2007 – 2014 
sa má vypracovať operačný program špeciálne pre lokality UNESCO, rádovo sa hovorí 
o sume pre Banskú Štiavnicu cca 150 – 200 mil. Sk ročne.  
 
Marek Kapusta – UNESCO je schopné poskytnúť technickú pomoc pri riešení problémov 
lokalít. Mechanizmy v rámci mesta nie sú. Spracuje materiál, ktorý bude definovať súčasný 
stav a navrhne postupnosť krokov. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo 
   

Uznesenie č. 88/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Správu o pripravovanej služobnej ceste primátora mesta a projektového manažéra do   
     ruskej Kazane na IX. Svetový kongres Organizácie miest svetového dedičstva UNESCO. 
 
 
17. Partnerské mestá v zahraničí 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracoval ho PhDr. Miron Breznoščák, referent pre zahraničné vzťahy 
a medzinárodnú spoluprácu. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. P. 
Balžanka – povedal, že s niektorými partnermi sa už vedenie mesta stretlo, je záväzok 
spoluprácu prehlbovať.  
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Diskusia:    
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – materiál bol prerokovaný v Komisii obchodu, služieb 
a cestovného ruchu MsZ, zápisnica tvorí prílohu. Navrhli na internetovej stránke mesta 
a v Štiavnických novinách informovať o spolupráci s partnerskými mestami, dopracovať 
správu o prínosy.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 89/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
    Informatívnu správu o partnerských mestách v zahraničí a uzavretých dohodách/listinách. 
 
18. Havarijný stav časti teplovodného rozvodu ÚK na sídlisku Drieňová 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
vypracoval ju Ing. Igor Mičko, ved. odborný referent odd. výstavby. Spravodajstvo k bodu 
podal Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta.  
 
Diskusia:  
Ing. Jakubovie, riaditeľ Bytovej správy s. r. o. – bližšie vysvetlil problematiku 
a harmonogram postupu prác. Koordinátorom bude Bytová správa s. r. o.. 
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – aký je časový predpoklad ukončenia prác? 
 
Ing. Jakubovie – ide o poruchu ústredného vykurovania, výpadok služieb nehrozí. Práce 
budú trvať približne 2 týždne.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 90/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Predloženú správu: „Havarijný stav časti teplovodného rozvodu ÚK na sídlisku Drieňová“. 
 
B. u k l a d á 
     1. Bytovej správe, s. r. o., Banská Štiavnica (ďalej len Bytová správa) bezodkladne  
         zabezpečiť odstránenie havarijného stavu na teplovodnom rozvode ÚK v zmysle  
         predloženej správy.      
   
      2. Mestskému úradu Banská Štiavnica, po vykonaní predmetných prác, ich úhrade   
          a predložení faktúr Bytovou správou, kompenzovať vzniknuté náklady z nájomného,  
          ktoré má Bytová správa uhradiť mestu v roku 2007.   
 
 

 
 



- 134 - 
19. Správa o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve v Banskej Štiavnici 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. J. Čabák, zástupca 
primátora mesta. Na príprave materiálu spolupracoval projektový manažér mesta Marek 
Kapusta. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Juraj Čabák – uviedol, že mestská skládka 
PDO má životnosť do 31. 12. 2008 a musia sa podniknúť kroky na zabezpečenie novej 
skládky. Správa dáva podklad, ako to zabezpečiť.  
 
Diskusia: 
Marek Kapusta – menia sa zákony týkajúce sa odpadového hospodárstva (OH), odpady sa 
musia separovať a zhodnocovať. Jediný materiál je štúdia  OH a odporúčania sú 
nerealizovateľné z dôvodu technického a finančného. Budovanie vlastnej skládky je nereálne 
a nie je naň  možné získať peniaze prostredníctvom projektov z fondov.  
 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – spýtal sa, ako sa odpad tvorí v častiach mesta, ako 
sa naloží so starou skládkou.  
 
Marek Kapusta – keď bol jeden objem, nevedelo sa to zistiť. Čísla nie sú dostatočné na to, 
aby sa vedela urobiť analýza. Mesto je v stave, ktorý je v rozpore so zákonom. Povinnosťou 
je zrekultivovať starú skládku, terén bude možné využiť ako zberový dvor.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – k problému sa uskutočnilo stretnutie s obcami okresu. 
 
Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – v roku 2001 sa začalo so separáciou v obciach. V roku 
2007 sa javí pozitívna situácia, okres zabezpečujú TS m. p.. Robili rozbor odpadov, vie dať 
podklady.  
 
Marek Kapusta – podotkol, že ak bude skládka v Bzenici, neznamená to, že bude lacná. 
Treba nastaviť odpadové hospodárstvo tak, aby bolo čo najlačnejšie. Navrhol investovať do 
dobrého projektu odpadového hospodárstva a riešiť problém do budúcna, čím sa ušetria 
peniaze.  
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – upozornil, že treba vzdelávať občanov, toto zahrnúť do 
projektu.  
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – ľudí treba motivovať.  
 
Ing. Adela Prefertusová, poverená vedením odd. výstavby – upozornila, že sa môže 
vyvolať efekt nepovolených skládok.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo uznesenie  
 

Uznesenie č. 91/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     predloženú Správu o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve. 
 
B. ukladá  Mestskému úradu 
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   1. zabezpečiť komplexný analytický podkladový materiál, ktorý exaktne zhodnotí podiely    
      a objemy jednotlivých zložiek odpadov, zhodnotí perspektívy tvorby odpadov na    
       najbližších 5 – 10 rokov, 
   2. na základe stanovených objemov jednotlivých zložiek odpadov (BRO, sklo, plasty, ...)  
       navrhnúť vhodné technológie nakladania s odpadmi, stanoviť ich kapacitu, geografické  
       umiestnenie a navrhnúť zdroje financovania,  
   3. spracovať model integrovaného odpadového hospodárstva s obcami okresu Banská  
       Štiavnica,    
   4. vypracovať program odpadového hospodárstva pre mesto alebo združenie obcí (záväzný  
       dokument zo zákona), 
   5. spracovať projektovú dokumentáciu (technické riešenie) a navrhnúť spôsob financovania  
       rekultivácie súčasnej skládky, ďalších environmentálnych záťaží na území mesta,   
   6. vypracovať projekty k zabezpečeniu financovania rekultivácie skládky,  
   7. vypracovať stavebno-technickú dokumentáciu k vybudovaniu technológií na nakladanie  
       s odpadmi v zmysle zákona (zber, triedenie, zhodnotenie – BRO – kompostáreň alebo  
       bioplyn. Stanica, zberný dvor),  
   8. vypracovať projekty k zabezpečeniu financovania technológií na nakladanie s odpadmi, 
   9. zabezpečiť všetky potrebné dokumenty (EIA – hodnotenie vplyvov na životné prostredie,  
       územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ...) k vybudovaniu potrebných technológií, 
 10. v prípade neúspechu zabezpečenia financií z aktuálnych výziev, zabezpečiť alternatívne  
       financovanie nutných riešení, 
 11. vybudovať a spustiť prevádzku technológií. 
 
20. Doplnenie hrobu č. 323, 324, 325  do zoznamu evidencie pamätihodností mesta  
K tomuto bodu nebol spracovaný písomný materiál. Navrhovateľom a predkladateľom bol 
Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ, ktorý na základe odporučenia Komisie ochrany 
verejného poriadku MsZ navrhol doplniť hrob rytiera Lotara Ritera Von Bergsa do evidencie 
pamätihodností mesta.   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie č. 92/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     na základe odporúčania Komisie ochrany verejného poriadku MsZ, doplnenie hrobu č.  
     323, 324 a 325  na Pánskom cintoríne za Piargskou bránou, rytiera Lotara Ritera Von  
     Bergsa,  prvého predsedu Dobrovoľného hasičského zboru a posledného člena  
     Gerambovskej únie, do evidencie pamätihodností mesta.   
  
21. Interpelácie a dopyty 
 
Pani Podracká, občan – informovala sa  ako bude pokračovať výstavba marketu TESCO 
a dobudovanie tržnice. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – projekt na tržnicu a WC je pripravený, obsahuje 
však finančné prostriedky, ktoré nie sú kryté rozpočtom. Mesto bude rokovať o spolupráci 
s pánom Krátkym.  
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Výstavba TESCA bude pokračovať po doriešení výstavby Zberných surovín, čo je 
podmienkou výstavby TESCA, navrhla dať aktuálne informácie do VIO TV a do 
Štiavnických novín.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – financie Mesta sú obmedzené. Mesto by malo 
poskytovať také služby, ktoré sa nedajú riešiť súkromným sektorom. Ak bude mať tržnica 
vysokú nákladovosť, je jednoduchšie komunikovať s podnikateľom.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – minulý rok sa nenaplnil rozpočet, existuje VZN, kde sa 
mesto zaviazalo finančné prostriedky  z predaja predchádzajúcej tržnice investovať do 
výstavby novej tržnice. Pán Krátky je ochotný spolupracovať.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – berie to ako záväzok z minulého roka, bude sa snažiť 
splniť ho, prebiehajú rokovania.   
 
Pani Bujnová, občan – informovala sa, či cez tohtoročnú letnú turistickú sezónu bude 
fungovať  doprava  na železničnú stanicu.  
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – rokovalo sa s majiteľmi minibusov, urobí sa 
záver, aby sa splnili aj ich predstavy, vymedzí sa parkovanie. Nevie, či je nepravidelná 
doprava schopná zabezpečovať dopravu na železničnú stanicu, dohoda z ich strany sa neplní.  
SAD je ochotná rozšíriť svoje služby na území nášho mesta, prostredníctvom malých 
autobusov. Nepravidelná doprava využíva zastávky SAD, berie cestujúcich autobusom. V júni 
sa uskutoční stretnutie so SAD.  
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta -  požiadal náčelníka MsPO, aby v spolupráci s Ing. 
Nikolajovou, ktorá stanoví podmienky, sledoval ich dodržiavanie.  
 
Ivan Beňo – inicioval stretnutie majiteľov minibusov, ktorí však nevedia o podmienkach, 
nevie, aká je dohoda.  
 
Ľubomír Barák -  vznik minibusov súvisel so zhoršením služieb SAD a obmedzením 
dopravy. Treba to SAD vysvetliť, má na tom vinu. Trh ukáže, čo bude fungovať. Navrhol 
uskutočniť spoločné rokovanie medzi SAD a zástupcami minibusov.  
 
Ing. Juraj Čabák – žiadali nepravidelnú dopravu o spoje na železničnú stanicu 
a akceptovanie zastávok. 
 
Vladimír Poprac, KOVP MsZ – SAD žiadala kompenzáciu za parkovanie autobusov pod 
Novým zámkom.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – minibusy nemajú taxameter a nevydávajú cestovné 
lístky.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – navrhol autobusovú dopravu vylúčiť z centra mesta, 
zamyslieť sa nad tým.  
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Vladimír Poprac, KOVP MsZ – JUDr. Lukačko spracovával materiál, majitelia minibusov 
mu dali podklady.     
 
Ing. Michna, poslanec MsZ  - spýtal sa ako sú osvetlené niektoré časti mesta, ako sa vypína 
osvetlenie, napr. Povrazník, žiadal vykonať kontrolu. 
 
Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – platí spracovaný harmonogram, centrum mesta svieti 
nepretržite, okrajové časti sa rekonštruujú, ostatné časti svietia s útlmovým režimom. 
Drieňová a trasa do mesta svietia bez obmedzenia.  
 
Helena Koťová, poslankyňa MsZ – žiadala osvetlenie Kolpašskej ulice (osadenie 3 nových 
stĺpov) 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – do konca júna sa zbilancuje nárast, mesto urobí 
kalkuláciu. 
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsÚ  -  v materiáli údržby verejnej zelene nie je zahrnutá 
Ulica Obrancov mieru od Ilijského mosta smerom na horný koniec. Sú tam aj jarky, ktoré 
treba kosiť, prípadne otvoriť diskusiu s Povodím Hrona, aby kosili ochranné pásmo potoka.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD. – žiada diskusiu ohľadne chemického postreku v meste 
 
Ing. Čabák – navrhol zmerať plochy zelene a určiť riešenie. Ďalším problémom sú náletové 
dreviny.    
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – k plánu údržby verejnej zelene – materiál je spracovaný 
podrobne, chce aby bol aj plán odstraňovania náletov, z dôvodu, že v rozpočte nie sú financie 
na odstraňovanie náletov. Problém nanáša od januára.  
 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – niektoré obce majú na vstupoch označenie Vitaj v obci 
a Dovidenia, Banskej Štiavnici toto chýba.  
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – žiadala označenie začiatok a koniec obce na 
komunikácii spájajúcej Banskú Štiavnicu a Štiavnické Bane (horný koniec Štefultova pri 
pánovi Brnčovi). 
 
Ing. Čabák, poslanec MsZ  – preveria sa možnosti 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – mal pripomienku na zamestnancov MsÚ, 
u niektorých sú obedné prestávky 1 až 1,5 hodiny, v stránkových dňoch sú niektorí 
zamestnanci nedostupní. Problém je hlavne s oddelením výstavby. 
 
Mgr. N. Babiaková – obedňajšia prestávka je v rozmedzí od 11.30 – 12.00 hod, nestránkový 
deň je štvrtok, od 1. 6. 2007 platí nová pracovná doba, v stredu  sú úradné hodiny do 16.30 
hod., vo štvrtok je pracovná doba do 13.30 hod.. 
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Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – adresoval otázku na MsPO ohľadne parkovania pred 
cirkevným gymnáziom, na rohu penziónu Cosmopolitan na ul. A. Kmeťa, pod Grandom, pri 
VÚB.  
Dažďové obdobia spôsobili zlý odtok vody na Akademickej ulici, na Križovatke pri 
kruhovom objazde, ako novej investícii - treba vyzvať v rámci reklamácie, ďalej pri stánku 
A je to na Križovatke. Spýtal sa, či prišli odpovede z Ministerstva na projekty ciest, napr. 
Akademická,  ako stojí záležitosť pána Nikojala, t. j. hálňa pod ČOV, dával interpeláciu 
ohľadne Frauenbergu, aké sú podmienky rekonštrukcie.   
 
Ing. J. Čabák, poslanec MsZ – rozprával sa s vedúcou KPÚ ohľadne riešenia Frauenbergu, 
nie sú proti úprave interiéru. Sociálne zariadenie – treba zvážiť stavebnotechnické riešenie, 
prípadne využiť WC Amfiteátra. R-K cirkev je pripravená dať Frauenberg na 50 rokov mestu 
do bezplatného nájmu na účely domu smútku.  
 
Ing. Palovič, poslanec MsZ  - upozornil na havarijný stav potoka na Bajzovej ulici, ktorý 
ohrozuje život občanov.  
 
Ing. Prefertusová, odd. výstavby – stavba potoka nie je reálne zapísaná v katastri, vlastníka 
je možné určiť súdom, lebo nie je známy.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, aké má mesto páky na zlepšenie stavu objektu 
robotníckeho hotela na Povrazníku, čo s nefunkčným novinovým stánkom na Povrazníku, 
kedy budú odovzdané byty na Povrazníku.  
 
Ing. Prefertusová – k bytom Povrazník - v zmysle platných Dodatkov by mala byť 
kolaudácia bytov uskutočnená do 31. 10. 2007.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ -  spýtal sa, akým spôsobom budú vybratí nájomníci, či to 
budú sociálne byty.  
 
Mgr. N. Babiaková – zoznam bude predložený do Sociálne, zdravotnej a bytovej komisie 
MsZ, následne do MsZ. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, kedy bude predložený do MsZ materiál – predaj 
pozemku pre pána Zátureckého, kde lehota na rekonštrukciu nehnuteľnosti končila 30. 4. 
2007.  
 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – pána Zátureckého vyzvali o predloženie dokladov, 
zatiaľ sa tak nestalo. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ -  žiadal osvetlenie Roľníckej a Ovocnej ulice, chýba prepoj 
osvetlenia medzi týmito ulicami  a Drieňovou 
Urgoval vysprávku miestnej komunikácie na smetisko Principlac, ktorá je v katastrofálnom 
stave, ničí sa tam naša technika.  
 
Ing. Hlinka, odd. PaSM – komunikácia je v niektorých častiach rozpadnutá, túto treba riešiť 
celoplošne. Ostatné časti sa budú vysprávkovať.  
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Ľubomír Barák – spýtal sa, či sa zakúpi tribúna na kultúrne akcie.  
 
Mgr. Pavol Balžanka – nákup tribúny je cenovo veľmi náročný. 
 
PhDr. P. Šemoda, poslanec MsZ – spýtal sa, kedy sa vytvorí miestnosť pre monitorovací 
systém.  
 
Mgr. P. Balžanka – venoval sa lokalizačnému plánu úradu, od 1. 6. 2007 sa uvoľní prízemie 
Žemberovského domu, zo vstupom z ulice, vytvorí sa kancelária prvého kontaktu, podateľňa. 
Miestnosť pri vstupe do Radnice je zatiaľ voľná, je riešením pre monitorovaciu miestnosť. 
 
Ing. Piliar, ved. organizač. odd. – je možnosť na financovanie miesta prostredníctvom úradu 
práce ako chránenej dielne, uvažuje sa s rekonštrukciou ďalších priestorov. Od 1. januára 
2008 by sa prešlo na mestskú informačnú sieť. Informátor by mal prednostné práva, dostal by 
sa k databázam. Takáto je vízia. 
 
Ľubomír Barák – tlmočil požiadavku pána Murgaša o preloženie kamery z Frauenbergu, 
pretože monitoruje súkromný dvor a nie parkovisko. 
 
PhDr. P. Šemoda – spýtal sa, aký bude sortiment v TESCU. 
 
Mgr. P. Balžanka – TESCO bude menšieho rozsahu, približne ako v Krupine.   
 
PaedDr. M. Klauz –adresoval otázku na TS m. p., oslovila ho pani Kostrecová z Exnárovej 
ulice, kontajnery na separovaný zber sú preplnené a odpad je rozptýlený po okolí, žiada 
nápravu. 
Chýba značenie mesta Banská Štiavnica na štátnych cestách, ako súčasť UNESCO. 
 
Ing. Piliar, ved. org. odd. – už minulé vedenie chcelo označenie, oslovili vlastníkov 
a investorov diaľnice od Budapešti, od Kremnice, od Banskej Bystrice, od Bratislavy, oslovili 
dopravný inšpektorát, konkretizovali miesta, dali predstavu, uskutočnili rad rokovaní. Záver 
bol taký, že legislatíva nedovoľuje použitie takýchto značiek na obchvatových 
komunikáciách.  
 
Mgr. P. Balžanka – problém je v kompetencii medzirezortnej komisie Ministerstva dopravy, 
ktorá by ho mala  vyriešiť.  
 
Ing. Marko, ved. odd. KŠ a CR – preveril možnosť osadenia malých hnedých tabúľ 
podobne ako majú Sklené Teplice, urobil v spolupráci s Ing. Nikolajovou a pánom 
Vahlandtom obhliadku v trase Banská Belá, Hronská Dúbrava, Žiar nad Hronom, Vyhne, 
vytipovali 20 miest, kde by bolo možné osadiť pri cestách II. a III. triedy malé hnedé tabule. 
Pripravili žiadosť, bola zaslaná na Okresný úrad pre CD a PK. Cena jednej tabule je cca 4 tis. 
Sk.   
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec MsZ – žiadal vysprávky ulíc Golnerovej Gwerkovej (ako sa 
schádza zo Štaigrubne) a na zákrute ulice Vodárenskej (pri kríži). Poďakoval polícii, nielen 
mestskej – prebehlo meranie  alkoholu u detí, prišlo oznámenie na školu, treba poslať aj 
rodičom.  
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Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – spýtal sa, ako funguje kamerový systém na 
Drieňovej. 
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – urgoval opravu schodu na schodišti vedúcom od ul. 
Antolskej na Povrazník. 
 
Ivan Beňo, poslanec  - spýtal sa, čo s Poštou na Drieňovej, ďalej či je reálna výstavba 
chodníka od RN n. o. smerom k ulici SNP, nevie aké je vlastníctvo pozemkov. 
 
    
22. Rôzne 
 
V rámci tohto bodu vystúpil poverený riaditeľ Regionálnej nemocnice n. o. MUDr. Ivan 
Vojtáš. Informoval o doprave dialyzovaných pacientov, ide o lukratívnu časť zdravotníctva,  
pacient neplatí nič.  Túto dopravu sa podarilo RN n. o. získať,  pre tento zámer zakúpili auto 
s kapacitou 7 osôb. O túto službu sa uchádza aj pán Finďo z ARTMEDU, chcú zobrať 
nemocnici službu a obišli pacientov, aby sa prepravovali s nimi.  MUDr. Vojtáš požiadal 
o spoluprácu mesto a poslancov MsZ, aby boli nápomocní pri získavaní dialyzovaných 
pacientov, ktorí by boli ochotní sa voziť vozidlom RN n. o. Banská Štiavnica.   
Ďalej RN n. o. potrebuje prístrojové vybavenie,  15 % zvýšenie platov lekárov, od septembra 
aj ostatného zdravotníckeho personálu. Víziu – písomný materiál odovzdal MUDr. Vojtáš 
primátorovi mesta Mgr. Pavlovi Balžankovi.   
 
Diskusia:  
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – spýtal sa, čo keď VŠZP nenaplní ciele, nepodpíše 
výkony, leasing treba splácať, čo ak nebude podpora mesta.  
 
MUDr. Vojtáš – ak nebudú financie, leasingová spoločnosť prístroje vezme späť. 
Od 1. 4. 2008 sa musí robiť systém kvality, budú kritériá od poisťovní. Malé nemocnice budú 
mať problém. Budú musieť spolupracovať s väčšími pracoviskami, nie je stanovená stratégia 
zdravotníctva SR. Zmeny sú nekoncepčné.  
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – navrhol zlepšiť službu pre pacientov - objednávanie na 
konkrétnu hodinu.   
 
Vladimír Poprac, člen Správnej rady RN n. o. – informoval, že dňa 6. 6. 2007 bude 
Správna rada RN n. o.. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, či nie je vhodný čas hľadať strategického 
partnera pre RN n. o. a mesto.  
 
MUDr. I. Vojtáš – dopravu dialyzovaných pacientov žiadali preto, že služba bola nekvalitná, 
pacienti čakali. Do budúcna, ak sa nemocnica s niekým nespojí bude problém prežiť. Je 
problém s personalistikou. Naša nemocnica má dobré meno. Súrne potrebuje riaditeľa, ktorý 
sa bude problému venovať 8 hodín denne. Nemocnica môže fungovať len ako celok, so 
všetkými oddeleniami a ambulanciami. V súčasnosti má veľa problémov. Dialýza by zlepšila 
príjmovú stránku nemocnice. V obvode je 11 dialyzovaných pacientov. Treba ich obísť  
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a navrhnúť im spôsob dopravy. Požiadal o spoluprácu poslancov MsZ, prípadne zdravotnú 
komisiu. 
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – ako predseda Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
MsZ potrebuje viac informácií, navrhol odvolať Správnu a Dozornú radu RN n. o. a menovať 
do nej poslancov MsZ.  
 
MUDr. Ivan Vojtáš – návrh na odvolanie dáva primátor mesta prostredníctvom uznesenia 
MsZ.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ  -  členstvo Správnej rady treba zosúladiť s volebným 
obdobím.  
 
23. Záver 
 
Primátor mesta skonštatoval, že program rokovania je vyčerpaný a o 19.00 hod. Mestské 
zastupiteľstvo ukončil.  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná 
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                             Mgr. Pavol Balžanka 
       prednostka MsÚ                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 

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

Ing. Ondrej Michna                                                              Ivan Beňo 
I. overovateľ                                                                        II. overovateľ 
 
 
 
Zapísala: Eva Turányiová 


