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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 29. júna 2007 

 
 

Program rokovania: 
  

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrh VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
4. Návrh VZN o predaji bytov a nebytových priestorov 
5. Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2007 
6. Návrh na naloženie s pohľadávkami mesta 
7. Posúdenie členstva Mesta banská Štiavnica v Asociácii horských sídiel Slovenska 
8. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1993 
9. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2006 

     10.  Majetkové veci mesta 
a) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mgr. Danu Kukurovú, Banská Štiavnica 
b) Návrh na zradenie vecného bremena pre Petra Luptáka s manželkou, Banská     
    Štiavnica    
c) Žiadosť o súhlas na nákup prístrojov pre potreby zdravotníctva   

            d) Návrh na odpredaj pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov – Štefultov  
     11.  Zámer vybudovania „Trhoviska“ na Ul. Križovatka v Banskej Štiavnici   
     12. Prestavba skladov na 25 b. j. Banská Štiavnica – Povrazník  
     13.  Interpelácie a dopyty 
     14.  Rôzne 
     15.  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, Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, JUDr. Dušan Lukačko,  
                            Ing. Ondrej Michna,  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. 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:  Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického  
                                          Ing. Ján Hlinka, odd. PSMaPČ 
                                          Ing. Vladimír Kotilla, náčelník MsPO 
                                          Ing. Adela Prefertusová, pover. ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP                                        
                                          Ing. R. Marko, pover. ved. odd. kultúry, športu a CR 
 Marek Kapusta, projektový manažér mesta 
 
Ostatní prítomní: 
Mgr. Pavol Michal, Škola v prírode Pod Sitnom 
VIO TV – p. Maruniaková 
PhDr. Nora Bujnová, CSc., kronikárka mesta  
Pán Ján Krátky       
       
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 153 – 
 

1. Otvorenie 
 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril a viedol primátor 
mesta Mgr. Pavol Balžanka. Privítal prítomných poslancov MsZ, prednostku MsÚ, 
hlavného kontrolóra, vedúcich oddelení MsÚ a občanov mesta. V rámci bodu rôzne primátor 
mesta navrhol zaradiť: Vzdanie sa členstva Mgr. J. Foltána v Komisii školstva MsZ, 
Informáciu o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Slovenského futbalového zväzu 
s názvom „Miniihriská 2007“, Informáciu o zabezpečení výberových konaní k PD k 
štrukturálnym fondom. Takto doplnený program prítomní poslanci MsZ jednomyseľne  
schválili. Prítomní občania dostali priestor o 12.00 hod.. Za overovateľov zápisnice primátor 
mesta určil poslancov Petra Ivašku a Ivana Beňu. Zápisnicu z rokovania spracovala Eva 
Turányiová, zamestnankyňa MsÚ.  
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho a spravodajstvo k bodu podala Mgr. 
N. Babiaková, prednostka MsÚ – informovala  o plnení uznesenia č. 81/2007, predaj 
nehnuteľností pre FABA, s. r. o. Banská Štiavnica, kde kupujúci požiadal mesto o úhradu 
kúpnej ceny formou 3 splátok do 31. 10. 2007. Vklad bude uskutočnený až po uhradení 
poslednej splátky. K uzneseniu č. 92/2007 – navrhla prijaté uznesenie zrušiť z dôvodu, že 
hroby pod číslami 323, 324 a 325 sú predané. Primátor mesta Mgr. P. Balžanka navrhol 
rokovať s vlastníkom hrobov o možnej výmene týchto hrobových miest. Ing. J. Čabák dodal, 
že ide o zaujímavé hroby aj z pohľadu ich pomníkov, je za pokus rokovať s novým 
vlastníkom.  
Mgr. N. Babiaková ďalej informovala o rozpočtových opatreniach v mesiaci jún 2007, ktoré 
boli 3. Písomný materiál tvorí prílohu.  
Ing. arch. P. Mravec - spýtal sa na plnenie uznesenie č. 80/2007, predaj pozemku pre pána 
Miroslava Kalu. 
Mgr. N. Babiaková – na uvedenú parcelu bude spracovaný geometrický plán, ktorý presne 
vyšpecifikuje plochu, rokuje sa so správcom siete. Materiál bude opätovne predložený do 
MsZ. 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo   

Uznesenie č. 94/2007 
 

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  
     31. 5. 2007.  
 
 3.  Návrh VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení    
      sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovala ho Ing. Anna Karabellyová, odd. organizačné, VS a SV. 
Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora mesta Ing. J. Čabák – VZN je spracované 
v zmysle platných predpisov, súčasťou materiálu sú aj tlačivá. MsR odporúča návrh VZN 
prijať.  
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Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov väčšinou hlasov prijalo   
 

Uznesenie č. 95/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na   
     vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s § 6 a  
     § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších  
     predpisov a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  
     kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    
 
4.  Návrh VZN o predaji bytov a nebytových priestorov 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľom je JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM a O. Nigríniová, odd. 
PaSM. Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora mesta Ing. Juraj Čabák – VZN 
mesta Banská Štiavnica je potrebné upraviť v zmysle platnej legislatívy, Mestská rada 
odporúča materiál prijať, Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP navrhla znížiť 
dobu splácania kúpnej ceny z piatich na tri roky.   
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ  – navrhol upraviť článok 4 v tom zmysle, že kúpna cena 
bude vyplatená vcelku, bez možnosti splácania. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – návrh VZN vychádza z tradície, predtým bola 
obyvateľom mesta daná takáto možnosť.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – jej osobný, ľudský názor je za ľudí, ktorých sa to 
dotýka, predtým sa takáto možnosť poskytla a dotknutí si tiež mohli vybaviť úvery, dnes to 
chceme zmeniť a stanoviť iné podmienky.        
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – podporuje návrh poslanca Baráka, dostupnosť úverov 
je dnes iná. Pravdou je aj to, že mesto odpúšťa pohľadávky, nie je schopné dosledovať úhradu 
a nastupujú súdne rozhodnutia. Existuje právomoc primátora, v mimoriadnych prípadoch je 
možné pristúpiť k dohodám. Vychádza tiež z toho, že ceny bytov nie sú trhové.  
 
Ing. M. Láslo, hlavný kontrolór mesta – pripomenul, že mesto v minulosti navrhnutým 
spôsobom poskytovalo bezúročné pôžičky, teraz občania o túto možnosť prídu, bude to 
neetické, ale podporuje návrh poslancov Baráka a Ing. arch. Mravca.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – zhrnul, že z diskusie vyplynuli ďalšie dva návrhy 
uznesení, teda je: 
1. pôvodný návrh uznesenia, ktorý umožňuje dobu splácania ceny bytu 5 rokov   
2. návrh na zníženie doby splácania kúpnej ceny z 5 na 3 roky 
3. návrh na vypustenie bodov 3, 4, 5 z článku č. 4, čím sa neumožní splácanie ceny bytu. 
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Ing.  Ondrej Michna, poslanec MsZ – spýtal sa na históriu predaja bytov, aké boli 
podmienky a finančné plnenie v minulosti, ako to zaťažovalo ekonomické oddelenie.  
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. – oddelenie vlastní program na sledovanie splátok, dá sa 
to zvládnuť, problematickejší je odpredaj okálov, ktorý schválilo predchádzajúce MsZ, kde sú 
dlhodobé splátky kúpnej ceny v mesačnej výške 1000,- Sk.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – v predloženom materiáli je zoznam bytových 
objektov v majetku mesta, bolo by treba vyčleniť objekty, ktoré si chce mesto ponechať 
a ktoré chce predať, akú rekonštrukciu si vyžadujú.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhol sa téme zostávajúcich bytových domov 
v majetku mesta venovať v Komisii regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP, táto by mala 
dať návrh do MsZ, čo s objektmi, aké sú možnosti spoločných projektov,  čo sa bude riešiť 
cestou štrukturálnych fondov.        
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – navrhol riešenie, že do ďalšieho MsZ odd. 
PaSM pripraví prehľad o domoch z dôvodovej správy, priloží sa stanovisko komisií, Bytovej 
správy, akým spôsobom sa vysporiada vlastníctvo k týmto bytom. Navrhol predložené VZN 
schváliť a na ďalšom rokovaní sa venovať domom, ktoré zostali v majetku mesta.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou prítomných poslancov prijalo   

 
Uznesenie č. 96/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 2/2007 o predaji bytov  
     a nebytových priestorov s nasledovnými pripomienkami: 
     v Článku č. 4 sa vypustí bod 3, 4, 5, čím sa neumožní splácanie ceny nehnuteľností. 
B. r u š í 
    VZN č. 1/1996 o predaji bytov a nebytových priestorov Banskej Štiavnice v znení jeho  
    dodatkov, 
     VZN č. 9/1995 o stanovení ceny bytu a bezúročného splácania ceny bytu v znení jeho    
     dodatku,  
     VZN č. 2/1996 o predaji nebytových priestorov a garáží v obytných domoch.   
  
5.  Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2007 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N.Babiaková,  
spracovateľom je Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného VS a SV. Spravodajstvo 
k bodu podal poslanec Ing. Marián Zimmermann.   
 
Diskusia:  
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – žiadala doplniť v mesiaci október bod 
racionalizácia školstva a dodržiavať schválené termíny. 
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Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – avizoval, že v mesiaci júl sa podľa potreby uskutoční 
mimoriadne rokovanie MsZ k problematike RN n. o. Banská Štiavnica. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – navrhol do augustového MsZ zaradiť informáciu o 
čerpaní položky investičných akcií v meste a údržby verejnej zelene a komunikácií. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta -  povedal, že  na dnešnom rokovaní informáciu 
podá ústne Ing. Hlinka v rámci bodu rôzne, v augustovom MsZ bude daná informácia 
písomne.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
  

Uznesenie č. 97/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok   
     2007 s doplnkami.  
 
6.  Návrh na naloženie s pohľadávkami mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľom je Ing. K. Lievajová, ved. ekonom. oddelenia.  Spravodajstvo 
k bodu podala Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez  pripomienok väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 98/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v zmysle Čl. 8 bodu D.  Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
 s c h v a ľ u j e  

A. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok vo výške 1,478.795,50 Sk a to 
Poplatok z predaja alkoholu 1994 Ličko - bufet SAD                3 736,00 Sk 
Poplatok z predaja alkoholu 1995 Ličko - bufet SAD                5 591,00 Sk 
Poplatok z predaja alkoholu 2004 Biliard Bar - Cibula              21 221,00 Sk 
Lokalizačný poplatok 1991 Priemstav              19 200,00 Sk 
Záber verejného priestranstva 1994 -1995 J. Ličko              47 340,00 Sk 
Nájom nebytových priestorov 1996 Krippner - Jašteričky            118 538,00 Sk 

  Krippner - Križovatka              38 000,00 Sk 
Nájom nebytových priestorov 1997 Krippner - Jašteričky            118 538,00 Sk 

  Krippner - Križovatka              38 000,00 Sk 
Nájom nebytových priestorov 1998 Krippner - Jašteričky              41 488,50 Sk 

  Krippner - Križovatka              13 300,00 Sk 
Nájom nebytových priestorov 2001 Wooding - lisovňa            152 000,00 Sk 

  Wooding - sociálky              56 000,00 Sk 
  Wooding - prístrešok                7 000,00 Sk 

Nájom nebytových priestorov 2002 Wooding - lisovňa            152 000,00 Sk 
  Wooding - sociálky              56 000,00 Sk 
  Wooding - prístrešok                7 000,00 Sk 

Daň z nehnuteľností 1998-2006 V. Habala              23 897,00 Sk 



 2000-2001 Wooding, s.r.o.              81 095,00 Sk 
Poplatok za komunálny odpad 2002-2006 Šobov 7 - 10            401 716,00 Sk 
Daň z prevodu nehnuteľností 2003 Ing. Longauer              42 535,00 Sk 
Výpožička 2004 - 2006 OPP - likvidácia              34 600,00 Sk 

 
B.  preúčtovanie pohľadávok vo výške 3.906.505,10 Sk na podsúvahové účty a to:  

Daň z nehnuteľností 1999-2007 R. Takáč            157 517,00 Sk 
 1997-1998 Welex, s.r.o.              81 406,00 Sk 
 1998-2005 Star,s.r.o            454 953,00 Sk 
 1999-2004 Polspol, s.r.o.            464 171,80 Sk 
 1999-2002 Lodenice Komárno            106 305,00 Sk 
 1998-2001 Akusit, a.s. v likvidácii            905 430,00 Sk 
 2002-2004 Pleta Móda, a.s.              93 211,00 Sk 
 2003-2004 Slovakotex, a.s. v 

konkurze 
           284 102,00 Sk 

 2002-2004 Laumann, s.r.o              27 663,30 Sk 

Poplatok za komunálny odpad 2004-2006 DW-Plus, s.r.o.              23 853,00 Sk 
Neoprávnená fakturácia 1993 Ing. Klaučo            407 893,00 Sk 
Splátka úveru  Lupták a spol.            900 000,00 Sk 

 
7.  Posúdenie členstva Mesta Banská Štiavnica v Asociácii horských sídiel Slovenska 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľom je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. 
Spravodajstvo k bodu podal Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – uviedol, že určitý počet 
samospráv získal v porovnaní s predchádzajúcim rokom nemalé finančné prostriedky 
v závislosti od nadmorskej výšky. Tento rozdiel v príjme mesta predstavuje značnú čiastku, 
MsR aj on osobne podporuje členstvo Banskej Štiavnice v asociácii, myslí si, že členský 
príspevok 10 tis. Sk je adekvátny.    
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – výška členských príspevok ZMOS je vysoká, ale ak chce 
byť mesto členom, treba príspevky zaplatiť. 
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. – požiadala MsZ aj o stanovisko k členstvu mesta 
v Žiarskom regióne – ZMOS. 
 
RNDr. Pavol Bačík, poslanec MsZ – navrhol, v prípade že členstvo v Žiarskom regióne  je 
prínosom,  presadzovať myšlienky nižšieho členského. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – výška členského príspevku v Žiarskom regióne - 
ZMOS je 2,- Sk na obyvateľa, zo získaných prostriedkov je možné uhrádzať náklady spojené 
s účasťou na akciách usporiadaných týmto združením, čo sa však využíva v malej miere. 
V súčasnosti vykonáva funkciu podpredsedu združenia, jeho hlas má vyššiu váhu ako súčet 
všetkých hlasov starostov obcí okresu Banskej Štiavnice.      
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta- dal na zváženie, Žiarsky región má 
spoločenskú úlohu, okamžite nevidno výsledok členstva, je to administratívno správna 
jednotka okresu a jej stanovisko môže byť v budúcnosti potrebné.   
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  združenie Žiarsky región – ZMOS patrí medzi 
silnejšie, jeho predsedníčka je zároveň poslankyňou VÚC, stanovisko má význam vo vzťahu  
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k iným organizáciám,  predložený návrh bol zatiaľ vždy schválený, čím poslanci VÚC za 
Žiarsky región  pomohli Banskej Štiavnici.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – nepáči sa mu systém práce v Žiarskom regióne, hoci jeho 
zmysel je veľký, navrhol primátorovi mesta túto činnosť usmerniť a presadzovať myšlienky  
členského 1,- Sk na obyvateľa mesta.        
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 

Uznesenie č. 99/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     1. členstvo Mesta Banská  Štiavnica v Asociácii horských sídiel Slovenska s ročným      
         členským príspevkom 1,- Sk na jedného obyvateľa, t.j. pre rok 2007  10.394,- Sk. 
     2. uhradenie členského príspevku v organizácii Žiarsky región – ZMOS za rok 2007 vo  
         výške 20.878,-,  s presadzovaním  myšlienky na zníženie členského príspevku pre rok  
         2008 na 1,- Sk na jedného obyvateľa. 
     3. zahrnutie obidvoch čiastok uvedených v bode 1. a 2. do úpravy rozpočtu č. 2 mesta  
         Banská Štiavnica.  
 
8.  Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1993 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľom je PhDr. Nora Bujnová, kronikár mesta. Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Marián Zimmermann, poslanec MsZ – dodal, že materiál bol prerokovaný v Komisii 
kultúry MsZ a táto ho odporučila prijať.   
 
Diskusia: 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – požiadal pani kronikárku o možnosť zapracovania údajov 
z oblasti športu, ktoré v priebehu jedného mesiaca predloží. Pani Bujnová túto pripomienku 
akceptovala.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 100/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1993 s pripomienkami.  

 
 9.  Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2006 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľom je PhDr. Nora Bujnová, kronikár mesta. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MsZ Ing. Marián Zimmermann – dodal, že materiál bol predmetom rokovania 
Komisie kultúry MsZ a táto ho odporučila prijať.  
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Diskusia:  
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – navrhol v mesiaci december (informácia 
o komunálnych) doplniť menovité  členenie poslancov za volebné obvody. 
 
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – upozornil na chybu na str. 19, je uvedené nesprávne 
zloženie Komisie ochrany verejného poriadku MsZ, toto zloženie je pre Komisiu školstva 
a KOVP nie je uvedená vôbec. 
 
PhDr. N. Bujnová, kronikár mesta – pripomienky akceptovala, v tejto súvislosti požiadala 
o zasielanie informácií o uskutočňovaných spoločenských a športových akciách mestom.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 

Uznesenie č. 101/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2006 s pripomienkami.  
  
10. Majetkové veci mesta 
       a) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mgr. Danu Kukurovú, Banská Štiavnica 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ho JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. PaSM.  Spravodajstvo k bodu 
podal Ľubomír Barák, poslanec MsZ. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 102/2007 
 

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

odpredaj nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. CKN 5333/1 o celkovej výmere 103 650 
m2, zastavaná plocha a nádvorie pre Mgr. Danu Kukurovú, Banská Štiavnica. 
 
Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 1 (pod B1) v celosti  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 
b) Návrh na zriadenie vecného bremena pre Petra Luptáka s manželkou, Banská   
     Štiavnica  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ho JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MsZ Ľubomír Barák – Mestská rada odporúča neschváliť zriadenie vecného 
bremena.  
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Diskusia:  
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora mesta – materiál nekopíruje žiadosť pána Luptáka 
s manželkou, odporúča schváliť predbežný súhlas na zriadenie vecného bremena s tým, že 
pán Lupták si dá na vlastné náklady vypracovať GOP.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – nesúhlasí so zriadením vecného bremena, ak si dá žiadosť 
spoločnosť TIDLY, pri  schvaľovaní tejto žiadosti sa vymedzí vecné bremeno,  právo 
prechodu  sa zmluvne ošetrí. Pán Lupták môže svoje pozemky užívať bez obmedzenia. 
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ  - treba materiál posudzovať tak, že pán Lupták požiadal 
o zriadenie vecného bremena a je ochotný dať si na svoje náklady vypracovať GOP.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhol dať odpoveď pánovi Luptákovi s manželkou 
v zmysle bodu B predloženého uznesenia.  
 
Ing. Juraj Čabák – navrhol nový návrh uznesenia: 
MsZ A. schvaľuje predbežný súhlas pánovi Luptákovi s manželkou, so zriadením vecného 
bremena na p. č. 1848/2, umožňujúci jeho prechod po tejto parcele a predbežný súhlas na 
zriadenie vecného bremena na parcelu č. 1831/1, vypracovanie  GOP zabezpečí na svoje 
náklady žiadateľ.    
MsZ B. ukladá MsÚ pripraviť – identifikovať parcelu č. 1829 a dať stanovisko vo vzťahu k 
parcelám č.  1830/1 a  1831/1  a návrh na riešenie parcely č. 1832. 
 
Ing. arch. P. Mravec – povedal, že zriadením vecného bremena by došlo k zbytočnému 
komplikovaniu vlastníckych vzťahov. 
Vecné bremeno by malo význam vtedy, keby sa jednalo o vstup do ohradeného priestoru, kde 
by mohol okrem vlastníka vstúpiť aj pán Lupták. Nie je za zriadenie vecného bremena. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – zdôraznil, že uznesenie MsR je dobré a treba ho prijať.  
 
Mgr. P. Balžanka – spýtal sa, či má ešte niekto z prítomných poslancov pozmeňujúce 
návrhy.     
 
Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora – navrhol uložiť úlohu MsÚ, aby zistil skutkový stav 
parciel a vlastnícke práva v predmetnej lokalite. Poznamenal, že materiál nie je dobre 
spracovaný.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  

 
Uznesenie č. 103/2007 

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

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu, prevodu a prejazdu 
motorovými vozidlami na pozemku parc. č. CKN 1831/1 o výmere 3 225 m2, zastavané 
plochy a nádvoria a pozemku parc. č. CKN 1848/2 o výmere 227 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie v prospech Petra Luptáka s manželkou Erikou, bytom J. Straku 8/63, Banská 
Štiavnica. 
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Nehnuteľnosti sú vedené 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. 
 

B. u k l a d á  
    Mestskému úradu zaslať odpoveď pánovi Luptákovi, že nehnuteľnosť je v majetku mesta    
    a prípadné zriadenie vecného bremena v prospech Petra Luptáka s manželkou sa bude  
    prejednávať pri prípadnom predaji tohto pozemku, kde bude rozdelenie     
    podľa vypracovaného geometrického plánu a presné určenie vecného bremena.   
    Mesto neuvažuje o zrušení prístupovej komunikácie a ani o odpredaji parcely č. CKN    
    1848/2.  
 
c) Žiadosť o súhlas na nákup prístrojov pre potreby zdravotníctva   
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil ho MUDr. Ivan Vojtáš, poverený 
riaditeľ RN, n. o. Banská Štiavnica, spracovala ho Oľga Nigríniová, oddelenie právne 
a správy majetku. Spravodajstvo k bodu podal Ľubomír Barák, poslanec MsZ.   
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 104/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s čl. IV. odst. 2 písm. b) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta  
A. s ú h l a s í 
     s nadobudnutím hnuteľných vecí kúpou pre potreby Regionálnej nemocnice, n. o. Banská  
     Štiavnica a to : 

1. analyzátor pre potreby biochemického laboratória 
2. parný sterilizátor  
3. sondu pre potreby SONO vyšetrenia 
4. elektrický generátor na zabezpečenie núdzového chodu operačky a OIAM oddelenia     

s podmienkami, že kúpa tovarov bude uskutočnená v súlade s platným zákonom o verejnom 
obstarávaní a v súlade s uznesením  Správnej rady Regionálnej nemocnice, n. o.  
 
Nákup tovarov  bude podmienený havarijným stavom a bude o ňom upovedomené vedenie 
mesta.  

 
d) Návrh na odpredaj pozemkov určených na výstavbu rodinných domov – Štefultov  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľom je JUDr. E. Jaďuďová  a R. Baráková,  oddelenie PaSM. 
Spravodajstvo k bodu podal Ľubomír Barák, poslanec MsZ – uviedol, že pozemky sú 
ponúkané opakovane, pretože konkurzné konanie – dražba na odpredaj pozemku dňa 18. júna 
2007   bola neúspešná.  
 
Diskusia: 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  navrhol termín dražby na 10. septembra 2007 o 13.00 
hodine (pondelok), zloženie komisie pre konkurzné konanie zostáva pôvodné. 
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Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – žiadal slovné spojenie ... pozemky vhodné na 
výstavbu ... opraviť na pozemky určené na výstavbu.  Táto pripomienka bola zo strany 
poslancov akceptovaná. Navrhol tiež, aby sa doba výstavby rodinných domov znížila z 3 na 2 
roky. Tento návrh neskôr stiahol.    
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov 
 

Uznesenie č. 105/2007 
 

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     
           

Termín konkurzného konania sa určil na deň 10. septembra 2007 o 13.00 hodine.  
 
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.  
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11.  Zámer vybudovania „Trhoviska“ na Ul. Križovatka v Banskej Štiavnici   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Materiál predložila prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová a R. Baráková, odd. právne a správy 
majetku a Ing. I. Nikolajová, odd. kultúry, športu a CR. Spravodajstvo k bodu podal Ing. 
J. Čabák, zástupca primátora mesta – uviedol, že materiál obsahuje tri varianty riešenia  
trhoviska a susediaceho parkoviska, ktoré nadväzuje na uskutočnené rokovania s pánom 
Krátkym, vlastníkom objektu susediaceho s trhoviskom. Zámer vybudovania Trhoviska bol 
prerokovaný v Komisii regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP pri MsZ v Banskej Štiavnici, 
stanovisko tvorí prílohu zápisnice.  
 
Diskusia:  
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – navrhla odpredať pánovi Krátkemu aj parcelu č. 
4142/3.   
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – podal námietku, že do Komisie RR,V,ÚP a ŽP MsZ 
nebol daný kompletný materiál, išlo len o trhovisko, parcelne treba veci sceľovať, požiadal 
o vyjadrenie pána Krátkeho.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – alternatíva B je najvyváženejšia z pohľadu  
k mestskému majetku, k očakávaniu mesta, aj k vyváženosti nákladov investora. Je to 
najprijateľnejšia alternatíva.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – prikláňa sa k alternatíve B, scelí sa pozemok, vytvoria sa 
parkovacie miesta, vytvorí sa vstup do budovy pána Krátkeho.  
 
Pán Krátky, investor – alternatíva B sa mu zdá prijateľná, týmto sa vyrieši stavba WC, 
v ďalšej etape sa budú riešiť stánky. PD trhovisko bola riešená ako celok.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – stavba bude prienikom 2 zámerom (PD pani Ing. arch. 
Ščepkovej a pána Krátkeho), 1. etapa – vybudovanie WC,   2. etapa – priestor pre správcu, ak 
ním bude pán Krátky, miestnosť nemusí byť v rozsahu podľa PD. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – projektová dokumentácia vyplynula z hygienických 
predpisov a potreby vybudovania WC. Najlacnejšia ponuka na 1. etapu bola 1.100 tis. Sk. Pán 
Krátky ponúkol alternatívu vybudovania WC ako súčasť oporného múru. Mesto má dve 
možnosti, buď vstúpi do rokovania s pánom Krátkym alebo v rámci 600 tis. Sk vyčlenených 
v rozpočte, ktoré sú nepostačujúce, začne budovať WC. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – povedal, že prekrytie trhoviska bude predmetom 
ďalšieho rokovania s pánom Krátkym.  Z diskusie vyplynulo, že mesto bude pokračovať  
v zmysle alternatívy B. Termín výstavby WC a miestnosti pre správcu sa navrhuje do 31. 10. 
2007.  Materiál je potrebné dopracovať a opätovne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – spýtal sa pána Krátkeho, ako a kedy bude riešiť úpravu plochy 
pri hlavnej ceste na vstupe do Banskej Štiavnice, Mierová ulica (pod nehnuteľnosťou pána 
Krátkeho). 
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Pán Krátky – úpravu uskutoční do dvoch mesiacov, v nadväznosti na ukončenie kanalizácie 
vedúcej zo Šobova.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 106/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     pokračovanie v alternatíve B predloženého návrhu. V zmysle tejto alternatívy sa kúpna  
    cena vyšpecifikovaných pozemkov stanovuje vo výške 1,- Sk za podmienky, že pán Krátky  
    vybuduje hygienické zariadenia a miestnosť pre správcu na vlastné náklady ako  
    kompenzáciu za odpredaj vyššie uvedených pozemkov, s termínom do 31. 10. 2007.    
B. u k l a d á    
     MsÚ rokovať podľa schválenej alternatívy s pánom Krátkym a predložiť na najbližšie   
     rokovanie MsZ návrh definitívneho riešenia usporiadania priestoru tržnice a o možnosti  
     prekrytia trhoviska. 
 
12. Prestavba skladov na 25 b. j. Banská Štiavnica – Povrazník  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  Predložila ho Mgr. Nadežda Babiaková, 
prednostka MsÚ, spracoval ho Dušan Vahlandt, odd. výstavby, ÚP a ŽP.  Spravodajstvo 
k bodu podal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.  
 
Diskusia:  
RNDr. Pavel Bačík, poslanec MsZ – navrhol vypracovať na objekt statický posudok, žiadal 
doplnenie oplotenia až k domovu mládeže. Podľa neho je 2. etapa výstavby novou 
investičnou akciou, zaujímal sa, či bude vypísané nové výberové konanie na investora, alebo 
sa predĺži platnosť uzatvorených zmlúv.    
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, aký podiel bude mať mesto na financovaní 
stavby, komu budú byty pridelené a či ich nájomníci budú schopní platiť, lebo byty bude 
musieť mesto splácať. Túto informáciu žiadal doplniť do správy predkladanej do najbližšieho 
MsZ. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – stavba bude financovaná 70 % úverom zo ŠFRB 
a 30 % bude tvoriť nenávratná dotácia. Získa sa 24 bytov.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – navrhol materiál stiahnuť z rokovania, v prípade že sa ZSŠ 
obchodu a služieb presťahuje do areálu SOUL na Šoltésovej ulici, uvoľnia sa ďalšie budovy, 
vhodné na účel bytov. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  riešenie dostavby  bytov sa ponúka ako vysoko 
efektívne, existujúca stavba  bytov na Povrazníku má vybudované siete, voľnú kapacitu 
kotolne. Je však otázne, pre koho budú byty. Výhodnejšie je lokalitu zastavať. Ďalšou 
alternatívou je návrh na stiahnutie materiálu z rokovania. 
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Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – cena PD je klamlivá, systém úveru zo ŠFRB je daný 
striktne, cenové relácie sú jasné, nie je presvedčený o výhodnosti výstavby bytov. Trvá na 
stiahnutí materiálu, chýbajú v ňom ekonomické analýzy a akým prínosom bude využitie 
existujúcich základov.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – v prípade prijatia materiálu by sa stihol augustový 
termín ŠFRB, určené parametre projektant pozná.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – najviac žiadostí je tých žiadateľov, ktorí majú problém 
s platením bytu prvej kategórie. Ich príjem nepostačuje na nájom. Je možné, že stavba by bola 
obdobou Šobova. Otázku výstavby bytov treba odložiť, ľudia nemajú peniaze na nájomné.    
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – navrhol materiál dopracovať z ekonomického 
hľadiska a predložiť na najbližšie rokovanie MsZ. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne neschválilo pôvodný návrh uznesenia. Následne bolo 
jednomyseľne prijaté 

Uznesenie č. 107/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. u k l a d á 
     Mestskému úradu materiál dopracovať (urobiť ekonomický prepočet) a predložiť ho    
     opätovne na najbližšie rokovanie MsZ.  
    
13.  Interpelácie a dopyty 
 
PhDr. N. Bujnová, CSc. – žiadala, aby jej boli zasielané pozvánky na spoločenské a športové 
akcie v meste   
- upozornila na zanedbaný hrob Maríny, písmo na pomníku je nečitateľné 
- je nedostatok edičného materiálu pre turistov   
 
Mgr. P. Michal, Škola v prírode Pod Sitnom – žiadal riešenie parkovacích miest na 
Počúvadlianskom jazere  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhol dať úlohu oddeleniu výstavby v spolupráci 
s MsPO, JUDr. Lukačkom  a Mgr. P. Michalom a do 2. týždňov urobiť funkčný systém 
dopravy na Počúvadlianskom jazere.  
 
Materiál Návrh doplnenia, obnovenia dopravného značenia a parkovacích miest v meste 
Banská Štiavnica je potrebné prerokovať v Komisiách MsZ – výstavby, obchodu, služieb a 
CR, ekonomickej, ochrany verejného poriadku. 
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – navrhol, či by nebolo lepšie na „hríb“ inštalovať mapu 
Banskej Štiavnice a pamiatok 
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ  – pýtala sa ohľadne vodovodu Štefultov, či sa 
dokončia prípojky na Ul. Obrancov mieru, žiadala odstránenie jamy (prepadnutý okraj cesty) 
Ul. Obrancov mieru (oproti grantu). 
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Ing. S. Palovič – spýtal sa, či sa bude asfaltovať povrch komunikácie Ulice Obrancov mieru  
 
JUDr. D. Lukačko – mal dotaz na vodovod Banky, či budú naň napojení aj chalupári. 
Žiadal výmenu dopravnej značky – výjazd z Bánk na hlavnú cestu. 
 
Ivan Beňo – upozornil sa stavebný odpad za M-Marketom na Drieňovej, žiadal zabezpečiť 
odstránenie. 
 
PaedDr. M. Klauz – žiadal upozorniť vlastníkov Klubu 6/4 o vyčistenie okolia  prevádzky 
v raňajších hodinách (po uskutočnených akciách).  
 
Peter Ivaška – vyúčtovanie za byt od Bytovej správy je neprehľadné, nezrozumiteľné, žiadal 
nápravu. 
Žiadal zahrnúť do úpravy rozpočtu čiastku na odstraňovanie náletov (vstupy do mesta).  
 
Mgr. K. Palášthy – mal námietky voči viacerým nestránkovým dňom Bytovej správy s. r. o.  
 
Ing. arch. P. Mravec – žiadal odstránenie stĺpov NN na Novozámockej ulici 
- kontrolovať parkovanie na Novozámockej ulici 
- vyriešiť parkovanie pred VÚB a Slov. sporiteľňou, sú tu bankomaty, žiadal častejšie 
kontroly, je tu dopravný chaos 
 
Ing. Michna – žiadal preasfaltovanie ulice Učiteľskej – odbočka ku COOP Jednote 
- ďalej premiestnenie nevyužitých betónových nádob na kvety od RN n. o. na účelnejšie 
miesta 
- na Ul. L. Svobodu pri poslednom paneláku (oproti obuve) navrhol rozšíriť parkovisko  až ku 
stene paneláku, ďalej je požiadavka na spílenie brezy na Ul. L. Svobodu  č. 1 – 11, 
Parkovisko v tejto časti je vyznačené na ceste, žiadal osadiť zvislú dopravnú značku.  
 
Ing. J. Čabák - žiadal zvolať rokovanie s p. Kovandom, ohľadne osadenia dopravnej značky 
(žiadosť doručená na MsÚ). 
 
14.  Rôzne 
 
V rámci tohto bodu dal primátor mesta priestor poverenému riaditeľovi RN n. o. Banská 
Štiavnica, MUDr. Ivanovi Vojtášovi, ktorý predložil abdikačný list na funkciu riaditeľa 
Regionálnej nemocnice n. o. (list tvorí prílohu zápisnice) ku dňu 30. 6. 2007. Abdikáciu ku 
dňu 30. 6. 2007 podal aj MUDr. Mikuláš Nagy, zástupca povereného riaditeľa RN n. o. 
Dôvodom  je fungovanie LSPP. MUDr. Burdová požiadala o dovolenku. Nemocnica 
požiadala pána Dr. Nováka z BBSK, aby sa písomne k tomu vyjadril, neodpovedal. MUDr. 
Vojtáš nemá pokyny ako bude RN n. o. úradne fungovať. Od 1. 7. 2007 je v platnosti nový 
zákon. Napísal rozpis služieb, MUDr. Burdová odchádza na dovolenku a nikto ju nechce 
v službe zastúpiť. Tento stav je spôsobený tým, že lekári LSSPP, ktorým licenciu vydáva 
VÚC, nechcú nastupovať do služieb.  V akútnych prípadoch je nutné volať rýchlu lekársku 
pomoc. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – povedal, že v tejto súvislosti bude budúci týždeň 
zvolané rokovanie Správnej  rady RN n. o. Banská Štiavnica. 
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- Vzdanie sa členstva v Komisii školstva MsZ 
 
Písomná žiadosť Mgr. Juraja Foltána – vzdanie sa členstva v Komisii školstva MsZ a návrh 
na uznesenie tvoria prílohu zápisnice.  
 
Diskusia:  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – navrhol, aby sa  nemenoval nový člen komisie. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 108/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Vzdanie sa členstva Mgr. Juraja Foltána v Komisii školstva MsZ k 1. 7. 2007  
 
 
- Informácia o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Slovenského futbalového  
   zväzu s názvom „Miniihriská 2007“  
 
Písomný materiál netvorí prílohu zápisnice. Ústnu informáciu podal primátor mesta Mgr. 
Pavol Balžanka – Slovenským futbalovým zväzom bolo schválené kofinancovanie   mini 
ihriska, celková výška finančných nákladov je 1,098 mil. Sk s DPH, 100 tis. bude uhrádzané 
formou daru pánom Hudákom,  248 tis. Sk bude kofinancovanie mesta. Rozpočtové opatrenie 
vo výške 248 tis. Sk sa bude týkať kapitoly šport. Je za prijatie rozpočtového opatrenia, na 
sídlisku Drieňová je takéto ihrisko potrebné.  
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol do rozpočtového opatrenia zahrnúť aj čiastku na 
osvetlenie mini ihriska.   
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – uviedol, že rozpočtové opatrenie môže byť len do 
výšky 300 tis. Sk, ihrisko je potrebné riešiť do 10 dní, k osvetleniu je potrebné vypracovať 
PD, v budúcnosti sa uvažuje o všešportovom areáli.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – spýtal sa, ako sa bude ihrisko spravovať, navrhol hľadať 
možnosti perspektívneho dobudovania športového centra v danej lokalite.  
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. oddelenia – upozornila, že je potrebné stanoviť, z čoho sa 
prostriedky získajú. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 109/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     Rozpočtové opatrenie vo výške 248 tis. Sk v kapitole šport na kofinancovanie projektu  
     Slovenského futbalového zväzu,  
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B. u k l a d á 
     Mestskému úradu zahrnúť vyššie uvedenú čiastku do úpravy rozpočtu č. 2 mesta Banská  
     Štiavnica.  
 
- Informácia o zabezpečení výberových konaní v rámci prípravy na čerpanie     
  prostriedkov z EÚ fondov 
  zabezpečenie plánu rozvoja historickej časti mesta Banská Štiavnica, ako prvej fázy  
  ÚPN zóny centrum, ústnu informáciu podal Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta. 
Mesto dostalo návrh STU FA vzdelávacie a vedecko výskumné centrum Banská Štiavnica, 
ktorí riešia  územie MPR, ochranné pásma MPR a ostatné časti sídla Banskej Štiavnice,  
predpokladaný rozpočet je necelých 200 tis. Sk na územie centrum mesta Banská Štiavnica, 
toto podlieha verejnému obstarávaniu.   
Primátor mesta odovzdal slovo Marekovi Kapustovi, rozvojovému manažérovi mesta: 
Informoval, že mesto má resty voči UNESCU, nie sú naplnené všetky kritériá, v čase, keď 
bola Banská Štiavnica schvaľovaná, podmienky boli iné, ako platia teraz. Jedným zo 
záväzkov miest, ktorých kultúrne dedičstvo je zapísané na listine UNESCO je to, že má 
vypracovaný plán manažmentu  ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, čo my nemáme. 
Tento materiál by mal byť hlavným odborným podkladom na to, aby sme plán vedeli 
zostaviť, je to prvý krok k tvorbe územnému plánu zóny a k vyrovnaniu restov voči 
UNESCU. 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – druhá vec predkladaná vo vzťahu k projektovým 
dokumentáciám je výzva na informačné technológie, a s tým súvisiaca príprava projekčných 
prác na rozvoji informačných technológií, vysokorýchlostný internet, informačný systém pre 
MsÚ, turistický internet,  internetový portál atď.. Materiál bude predložený do Komisií MsZ, 
MsR, MsZ,  bude konkrétne hovoriť o nákladoch na PD, spôsobe obstarania a  termínoch 
výzvy, kedy sa bude mesto môcť uchádzať o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Informoval, že riaditeľ II. ZŠ predložil opätovne projekt na komplexnú rekonštrukciu areálu 
školy, projekt je v štádiu, že s menšími úpravami spĺňa kritériá na financovanie zo 
štrukturálnych fondov. Výzva na rekonštrukciu škôl bude jednou z prvých na MŠ SR, je 
záujem mesta tento projekt predložiť.  
Marek Kapusta doplnil, že PD bola spracovaná v minulosti, kedy bolo rozpočtové 
obmedzenie do 20 mil. Sk, viazalo sa to na rekonštrukciu hlavnej budovy.  
Podľa najnovších informácií je možné získať finančné prostriedky na obnovu celého objektu 
a nákup zariadenia, vrátane počítačov.  
Čo sa týka informačného systému, tento  zjednoduší a zrýchli vybavovanie agendy MsÚ. 
Vysokorýchlostný internet môže mestu pomôcť spojiť sa so svetom.  
 
Diskusia:  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – spresnil, že peniaze sa získajú z Ministerstva výstavby SR, 
navrhol riešiť aj zateplenie ZŠ J. Kollára, prípadne vybudovanie samostatnej kotolne.  
Navrhol riešiť formou financií zo štrukturálnych fondov aj materské školy, ZŠ J. Horáka a  
zateplenie ZŠ J. Kollára. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – doplnil, že PD na II. a III. ZŠ je kompletne 
spracovaná už od roku 2004.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – projekty sú k dispozícii, žiadosť bola v databáze. 
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Vrátili ju z dôvodu nepredloženia účtovnej analýzy samostatne za školu (týkalo sa to ZŠ J. 
Kollára, ktorá takéto podklady nemá). Jestvujúce projekty treba aktualizovať. 
 
Marek Kapusta -  došlo k administratívnej nezhode, je snaha preskúmať podmienky, aby sa 
mesto vyhlo podobným nedorozumeniam.   
 
 
- Zmena času konania rokovaní MsZ  
 
Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – dal návrh na konanie MsZ v popoludňajších hodinách.   
 
Diskusia: 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – pripomenul, že z minulých rokovaní konaných v poobedňajších 
hodinách je skúsenosť, že tieto trvali do neskorých večerných hodín.  
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – nesúhlasí s predloženým návrhom, napr. 
v augustovom MsZ budú prerokovávané náročné body, čiže je predpoklad, že rokovanie bude 
znovu do neskorých večerných hodín.    
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – je za konanie MsZ o 13.00 hod., je to služba 
občanom. Niekedy aj vinou nejednoznačných materiálov sa o veciach dlho diskutuje. Treba 
tiež dodržiavať rokovací poriadok. Doba trvania MsZ závisí aj od naštudovania materiálov.  
   
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č. 110/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     od najbližšieho MsZ zmenu začiatku rokovaní  o 13.00 hodine. 
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15.  Záver 
 
Po vyčerpaní programu rokovania MsZ primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie o 14.05 hod. ukončil. Ďalšie riadne Mestské zastupiteľstvo 
je plánované na 30. augusta 2007.   
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                    Mgr. Pavol Balžanka 
       prednostka MsÚ                                                                primátor mesta 
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