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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 30. augusta 2007 

 
 

Program rokovania: 
  

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3.    Úprava rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 2 
4.    Návrh na zvýšenie dotácie pre ZŠ J. Kollára - miniihrisko 
5.    Posúdenie žiadosti o odpustenie nájmu – Margarétka 
6.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2007 
7.    Projektová dokumentácia – parkovacia plocha na ul. Dolná (nad hotelom Crystal) 
8.    Návrh doplnenia, obnovenia dopravného značenia a parkovacích miest v meste   
       Banská  Štiavnica 
9.    Výstavba 12 + 12 bytových jednotiek Povrazník 

    10.    Prieskumy a rozbory – výsledky – ÚPD zóny Počúvadlo 
    11.    Havarijný stav komínového telesa kotolne K2, na ul. Dolná 32 v Banskej Štiavnici  
    12.    Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

 a)  Návrh na zriadenie vecného bremena pre Igora Konca, Bratislava  
 b) Návrh na odpredaj časti nehnuteľnosti pre Ing. Zuzanu Ozanovú – Triznovú,     
     Zvolen 
 c) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Lamberta Dobšoviča s manželkou, Banská    
     Štiavnica 
 d) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíra Dobšoviča, Banská Štiavnica   
     a Petru Dobšovičovú, Banská Štiavnica  
 e) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Jozefa Pisoňa s manželkou, Banská    
     Bystrica 
 f) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mariana Maruniaka, Banská Štiavnica 
 g) Návrh na priamy odpredaj jednoizbového bytu č. 44 s prislúchajúcim podielom   
     pozemku na Ul. A. Pecha 8 v Banskej Štiavnici 
 h) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Miroslava Santusa, Tlmače 

     13.  Správa o príprave Salamandrových dní 2007  
     14.  Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica 
     15.  Interpelácie a dopyty 
     16.  Rôzne 
     17.  Záver 
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Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová,  
                            Ing. Juraj Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, Peter Ivaška, PaedDr. Milan  
                            Klauz, Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Ondrej Michna,  
                            Mgr. Karol Palášthy,  PhDr.  Peter Šemoda, Ing. Marián Zimmermann  
 
3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
4. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta 
5. Michal Pika, zástupca BS s. r. o. Banská Štiavnica 
6. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p.  
7. Mgr. Michal Hasara, riaditeľ RN n. o. Banská Štiavnica 
8. vedúci oddelení MsÚ:  Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického  
                                          Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného, VS a SV 
                                          JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. právneho a správy majetku 
                                          Ing. Ján Hlinka, odd. PSM 
                                          Jozef Mego, zástupca náčelníka MsPo 
                                          Ing. Adela Prefertusová, pover. ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP                                        
                                          Ing. R. Marko, pover. ved. odd. kultúry, športu a CR 
  
Ostatní prítomní: 
Helena Podracká, KSS  
VIO TV – p. Maruniaková 
PhDr. Nora Bujnová, CSc., kronikárka mesta + ŠN  
Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka 
Iva Zigová, My Žiara 
Eva Štenclová, My Žiara 
Ing. Štefan Šulek, ÚPSVaR Banská Štiavnica       
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1. Otvorenie 
 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril Mgr. Pavol Balžanka, 
primátor mesta o 9.15 hod. v zrekonštruovaných priestoroch zasadacej miestnosti v Radnici 
a striedavo ho viedol spolu so svojím zástupcom Ing. Jurajom Čabákom. Privítal 
prítomných poslancov MsZ, prednostku MsÚ, hlavného kontrolóra, vedúcich oddelení MsÚ 
a občanov mesta. Ospravedlnil neúčasť poslancov Bačíka (ten neskôr prišiel), Mravca 
a Paloviča. Zvlášť privítal a predstavil nového riaditeľa Regionálnej nemocnice, n. o. Banská 
Štiavnica, Mgr. Michala Hasaru. Predložený program rokovania MsZ jednomyseľne schválili 
všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov  
Ing. Juraja Čabáka a Helenu Koťovú. Zápisnicu z rokovania spracovala Eva Turányiová, 
zamestnankyňa MsÚ.  
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Spracovala ho a spravodajstvo k nemu podala  
Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ. Dala do pozornosti informatívnu správu k 
plneniu Uznesenia č. 106/2007, týkajúcu sa zámeru vybudovania „Trhoviska“ na Ul. 
Križovatka v Banskej Štiavnici, k Uzneseniu č. 109/2007 – Miniihriská 2007 je spracovaná 
a predložená  samostatná správa, tiež k Uzneseniu č. 107/2007 – prestavba skladov Povrazník 
je predložená samostatná správa.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
    

Uznesenie č. 111/2007 
 

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  
     29. 6. 2007. 
 
3.  Úprava rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 2 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková  a spracovala ho Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ.   
Spravodajstvo k bodu podala poslankyňa MsZ Ing. Miriam Blaškovičová, úprava rozpočtu 
bola prerokovaná v Ekonomickej komisii MsZ, zápisnica tvorí prílohu. Súčasťou 
prerokovávaného materiálu bola aj Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ A. 
Sládkoviča, Banská Štiavnica, ktorá ukázala, že škole chýba mesačne čiastka 200 tis. Sk, čo 
činí za I. polrok šk. roku 2007/2008 sumu 1.200 tis. Sk, chýbajúce prostriedky by mali byť 
vykryté z rezervy určenej na kapitálové výdavky na originálne kompetencie v školstve.      
 
Diskusia: 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – navrhol do úpravy rozpočtu zahrnúť náklady na odstránenie  
havarijného stavu plavárne – poškodenie strechy.  
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. – havária sa bude riešiť rozpočtovým opatrením, niečo sa 
získa z poistky za objekt.  
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MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – urgoval opravu chodníka na Bratskej ulici v časti, kde 
bola porucha na teplovodnom potrubí.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – prisľúbil úpravu chodníka v 35. týždni t. r.. 
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – navrhol k riešeniu problému spracovať informatívnu 
správu a predložiť ju do najbližšej MsR.     
 
Ing. Michna, poslanec MsZ – žiadal vysvetlenie k položke príjmy a dotácie z MK SR, 
týkajúce sa Kalvárie na Hornej Rovni. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ -  objekt sa nachádza na pozemku mesta Banská 
Štiavnica, financie sa získali z projektu „Obnov si svoj dom“, ale musí byť spolufinancovanie 
mesta, táto čiastka bola zahrnutá do úpravy rozpočtu.  
 
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – navrhol, aby sa peniaze na dofinancovanie ZŠ A. 
Sládkoviča získali z prenájmu priestorov školy pre Gymnázium A. Kmeťa, treba rokovať  
s VÚC. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – budúci týždeň bude zvolané osobitné rokovanie 
ohľadne nájmu a finančného príspevku na stravovanie žiakov Gymnázia.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – vyslovil pochybnosť, či čiastka 1.200 tis. Sk pre ZŠ A. 
Sládkoviča bude dostatočná. 
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. – odpovedala, že uvedená čiastka vyplynula 
z uskutočnenej kontroly, v škole sa vykonali úsporné opatrenia. 
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta -  je potrebné vykonať obhliadku priamo v ZŠ A. 
Sládkoviča a v Gymnáziu A. Kmeťa, urobiť ekonomický prepočet nájmu a potom otvoriť 
diskusiu vo VÚC, informácie posunúť do Mestskej rady a nasledujúce MsZ určí postup. 
Ďalšia diskusia bude otvorená aj na tému ZSŠOaS, materiál bude tiež predmetom rokovania  
MsR. Na októbrovom MsZ bude rokovanie k racionalizácii ZŠ A. Sládkoviča s návrhom jej 
racionalizácie  od polroka šk. roku 2007/2008.     
 
JUDr. Lukačko, poslanec MsZ – spýtal sa, či už nie je žiadna možnosť pomôcť ZŠ A. 
Sládkoviča a jej spádovej oblasti, či nie je možné, aby MsZ určilo maximálne počty žiakov 
v triedach, čím by sa zachránili všetky 3 školy.  
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – je to možné, ale z dlhodobého hľadiska to je 
neudržateľné.  
 
Mgr. J. Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka – na tvorbe originálnych kompetencií sa najviac 
podieľajú materské školy, centrum voľného času, základná umelecká škola a školské kluby 
detí, voči nim je  takýto postup nefér. 3 základné školy v meste nebude možné zo štátnych 
prostriedkov udržať, len s pomocou mesta a mestských financií. Pripomenul, že vyradenie 
školy zo siete škôl v priebehu školského roka je problematické, odďaľovanie zmeny však 
prispieva k agónii.  Počet žiakov ZŠ J. Horáka 400 je optimálny na areál školy, ktorý je  
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možné udržiavať a rozvíjať z prostriedkov prenesených a originálnych kompetencií. Potvrdil, 
že najideálnejší je areál ZŠ J. Kollára na Drieňovej.  
   
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – dal na zváženie, buď budú v meste 2 kvalitné školy, 
alebo 3 prežívajúce.  
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – upozornila, že o tom, ktorú školu budú deti 
navštevovať, rozhodujú rodičia.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – problematika školstva  bude predmetom rokovania 
ďalšej  MsR a MsZ, materiál pripraví PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva.  
  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (2 sa zdržali hlasovania) prijalo 
   

Uznesenie č. 112/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo   
s c h v a ľ u j e  
A.  úpravu č. 2 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  pre rok 2007 nasledovne:  

1. Bežný rozpočet 
- príjmy    145.498 tis. Sk 
Z toho: 
           Mesto    141.557 tis. Sk 
           Školy a šk. zariadenia                 3.941 tis. Sk 
 
- výdavky                                           137.438 tis. Sk 
Z toho: 
           Mesto                                        85.513 tis. Sk 
           Školy a šk. zariadenia               51.925 tis. Sk 
    

2.   Kapitálový rozpočet 
- príjmy      11.379 tis. Sk 
- výdavky      26.453 tis. Sk 
Z toho:  
          Mesto                                         23.263 tis. Sk 
          Školy a šk. zariadenia – rezerva  3.190 tis. Sk  
                  

3.   Finančné operácie 
- príjmy         6.021 tis. Sk 
- výdavky            625 tis. Sk  

 
B. d o f i n a n c o v a n i e 
     Bežných výdavkov Základnej školy A. Sládkoviča v roku 2007 do výšky 1.200.000,- Sk  
     z rezervy určenej na kapitálové výdavky na originálne kompetencie v školstve.  
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4. Návrh na zvýšenie dotácie pre ZŠ J. Kollára 
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladateľom a spravodajcom k bodu bol  
primátor mesta Mgr. P. Balžanka, materiál spracovala Ing. K. Lievajová, ved. 
ekonomického oddelenia. Primátor mesta informoval o spôsobe financovania miniihriska 
(celkové náklady cca 1.400 tis. Sk) časť je hradená z prostriedkov Slovenského futbalového 
zväzu a časť z rozpočtu mesta Banská Štiavnica. 100 tis. Sk bolo získané sponzorsky. Peniaze 
budú čerpané z rezervy na originálne kompetencie v školstve.  
 
Diskusia: 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spýtala sa, aký režim bude fungovať na ihrisku? 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – doplnil, že v projekte neboli zahrnuté náklady na terénne 
úpravy, tieto sa žiadali dodatočne, ihrisko by ešte potrebovalo osvetlenie, myslí si, že treba 
určiť hranicu školy J. Kollára a ihriská dať do správy Oddelenia kultúry, CR a športu MsÚ. 
Toto prehodnotiť s vedením školy. V prípade, že sa ihrisko bude využívať v zime, bude 
potrebná fréza na odpratávanie snehu a osvetlenie.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – tematikou sa zaoberala Komisia športu a mládeže MsZ, 
vyslovili nadšenie a súhlasili s vyčlenením finančných prostriedkov. Mesto financuje aj šport, 
a peniaze treba tiež hľadať v športe. V prípade úrazu bude zodpovedná riaditeľka školy ZŠ J. 
Kollára, lebo areál je ich. Bolo by dobré dokončiť celý areál, dobudovať ostatné ihriská 
a vyňať ho spod správcovstva školy.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – správcom ihriska je ZŠ J. Kollára, bude vyberať aj 
poplatok. Celý areál zvýši atraktívnosť školy, je výhľad na vytvorenie futbalovej triedy. 
Aj iné detské ihriská na území mesta sú na verejnom priestranstve, budú musieť mať iný 
režim, aby sa predišlo ich devastácii. Navrhol, aby Ing. Marko, odd. kultúry, CR a športu 
spolu s prednostkou MsÚ pripravili do MsR návrh na správu týchto verejných priestranstiev 
+ téma školstva. 
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – žiadal, aby v budúcnosti bola daná možnosť aj iným 
školám, ktoré vytvárajú originálne kompetencie.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – možnosť sa ponúka aj iným školám, do budúcnosti je 
tendencia vyrovnať  prístupy medzi všetkými školskými zariadeniami v meste. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal hlasovania) prijalo 
 

Uznesenie č. 113/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     navýšenie dotácie pre ZŠ J. Kollára o 548.000,- Sk, ktorá bude poskytnutá z vytvorenej     
     rezervy na originálne kompetencie v školstve. Dotácia vo výške 548.000,- Sk bude  
     poskytnutá ako dotácia na kapitálové výdavky.   
 
 
 



- 177 - 
 
5. Posúdenie žiadosti o odpustenie nájmu – Margarétka 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, ved. ekonom. oddelenia. Spravodajstvo k bodu podala 
poslankyňa Ing. M. Blaškovičová – Mestská rada súhlasí s odpustením nájmu, materiál 
predkladaný do MsZ je doplnený o stanovisko riaditeľky MŠ Bratská, ktorá s odpustením 
nájmu nesúhlasí.  
 
Diskusia:  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – povedal, že špecifickosť občianskeho združenia je 
jedinečná, združuje odkázaných občanov, je stabilné, aj keď hľadanie sponzorov nie je ľahké. 
Ako primátor vie, že MŠ Bratskej vzniknú problémy, ale je pripravené riešenie (darovanie 
hračiek, učebných pomôcok, dobudovanie parku, garáží, zriadenie pracoviska pošty), ktoré 
bude čiastočnou kompenzáciou, rešpektuje stanovisko riaditeľky MŠ a zároveň podporuje 
žiadosť OZ Margarétka.  
 
Helena Koťová, poslankyňa MsZ a členka OZ Margarétka – ušetrené finančné 
prostriedky  budú použité na rehabilitáciu detí a pomôcky.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – určitá strata vznikne materskej škole aj zriadením 
pošty, určitý podiel musí dať aj mesto poskytnutím priestorov a energií. V materskej škole sú 
voľné ešte ďalšie priestory, ktoré je možné prenajať. Určitou kompenzáciou bude aj 
spokojnosť občanov.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – navrhol doplniť do uznesenia, že prípadnú stratu MŠ 
bude kompenzovať mesto. O tomto návrhu sa nehlasovalo.  
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – nesúhlasila s doplnením uznesenia, pretože mesto 
spravuje aj iné zariadenia (napr. kluby dôchodcov). 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  dal verejný prísľub, že vedenie mesta sa zaväzuje 
hľadať riešenie na vykompenzovanie vzniknutej straty Materskej školy na Bratskej ulici 
v Banskej Štiavnici.   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 114/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
v zmysle Piatej hlavy, Čl. 8 bodu B.  Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

A.  s c h v a ľ u j e   
     odpustenie dlhu v celkovej výške 49.470,- Sk pre subjekt Margarétka - Občianske   
     združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny a to nájom za priestory v MŠ  
     Bratská za rok 2006 vo výške 34.920,- Sk a nájom za obdobie január – máj 2007 vo výške  
    14.550,- Sk.  

 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2007 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predkladateľom a spracovateľom správy je 
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Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta, spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora 
mesta Ing. Juraj Čabák – uviedol, že pozornosť kontrolóra bola sústredená predovšetkým na 
výber miestnych daní, hodnotenie bolo zväčša kladné, MsR materiál prerokovala  
a odporučila ho schváliť.  
 
Diskusia:  
Ing. Michna, poslanec MsZ – spýtal sa, či správa o výsledku kontroly v ZŠ A. Sládkoviča 
bola doručená riaditeľovi školy, aby mohol prijať opatrenia. 
 
Ing. Láslo, HK mesta -  zatiaľ nie, ale urobí tak, uplatnenie sankcií bude riešiť riaditeľ ZŠ. 
 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol odpustenie dlhu voči Ing. Mariánovi Lichnerovi, 
CSc., a to pokuty uhradenej MK SR za porušenie právnych predpisov zákona o masmediálnej 
komunikácii. Myslí si, že nešlo o osobný prospech a nebolo to úmyselné. Tento návrh bol 
poslancami MsZ prijatý.  
 
Ing. Láslo – je možnosť odpustenia, ale primátor použil prostriedky zmluvne určené na 
rozvoj kultúry a športu, došlo k neoprávnenému čerpaniu. Je na rozhodnutí MsZ.  
 
Ing. J. Čabák navrhol jednotlivé hlasovanie za pôvodný návrh uznesenia a za návrh poslanca 
Baráka.  
Mestské zastupiteľstvo hlasovalo za bod A súhlasne jednomyseľne, za odpustenie dlhu bolo 7 
poslancov, 6 sa zdržalo hlasovania, bolo prijaté 
       

Uznesenie č. 115/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
    1.  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica za I. polrok  
         2007. 
    2.  Vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta v zmysle § 18 a odst. 5 zákona č.     
         369/90 Zb. v platnom znení vo výške 30 % základného platu, vyplateného za I. polrok  
         2007.    
B. s c h v a ľ u j e  
     v zmysle Piatej hlavy, čl. 8 bodu B. Zásad hospodárenia s majetkom mesta odpustenie dlhu     
     v celkovej výške 15.000,- Sk + vyčíslené penále, pre Ing. Mariána Lichnera, CSc., za  
     nesprávne uhradenie pokuty zo sponzorského príspevku.     
 
7. Projektová dokumentácia – parkovacia plocha na ul. Dolná (pri zariadení Crystal) 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovala ho Ing. Adela Prefertusová, poverená vedením oddelenia výstavby, ÚP 
a ŽP. Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora Ing. Juraj Čabák – uviedol, že 
využitie územia už bolo riešené v minulosti, zrealizovala sa len výstavba Crystalu. Návrh 
vychádza z predstavy mesta, je vhodné spájať sily so silnými investormi. Spoločnosť Across 
Finance, a. s. žiada predbežne schváliť predaj pozemkov do doby, kým predloží zámer 
detailnejšieho využitia územia. Stanoviská komisií tvoria prílohu zápisnice.  
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Diskusia:  
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – treba, aby spoločnosť predložila štúdiu, ktorá otvorí 
obraz o využití územia. Parkovacia plocha by mala riešiť aj parkovacie plochy pre občanov 
mesta.  
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – rokovania so spoločnosťou vedie primátor mesta, sú 
rôzne názory občanov mesta , napr. na zriadenie pešej zóny, SAD Zvolen uvažuje o zavedení 
inej formy dopravy do centra mesta a o umiestnení autobusovej zastávky v danom priestore, 
čo však celkom nekorešponduje s názorom mesta.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – v zmysle Územného plánu mesta Banská Štiavnica 
je priestor určený na výstavbu polyfunkčných objektov.   
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (za 11, 2 sa zdržali hlasovania) prijalo  

 
Uznesenie č. 116/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. p r e d b e ž n e   s c h v a ľ u j e   
     odpredaj  pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica spoločnosti  
     Across Finance, a. s., vyzvať spoločnosť na predloženie konkrétneho investičného  
     zámeru. 
     Jedná sa o pozemky v nasledovnom rozsahu: 
     CKN – vedené na liste vlastníctva č. 1 
     - 2054/1 o výmere 259 m2 
     - 2055/2 o výmere 23 m2 
     - 2055/4 o výmere 9 m2 
     - 2055/5 o výmere 10 m2 
     - 2056 o výmere 67 m2 
     - 2059/1 o výmere 254 m2 
     - 2060/1 o výmere 102 m2 
     - 2060/2 o výmere 58 m2 
     - 2063 o výmere 667 m2 
     - 2065 o výmere 236 m2 
     - 2066/1 o výmere 1979 m2 
     - 2066/2 o výmere 14 m2 
     - 2067/1 o výmere 201 m2 
     Vedené na evidenčnom liste: 
     - 2054/2 o výmere 66 m2 
     - 2061 o výmere 749 m2 
     - 2062 o výmere 690 m2 
     - 2067/2 o výmere 53 m2 
     - 2067/3 o výmere 25 m2 
     - 5738/1 o výmere 226 m2 
     - 5738/3 o výmere 118 m2 
     - 5748 o výmere 43 m2 
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8.  Návrh doplnenia, obnovenia dopravného značenia a parkovacích miest v meste    
     Banská Štiavnica 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracoval ju JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ a Dušan Vahlandt, odd. výstavby, ÚP 
a  ŽP. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Marián Zimmermann – uviedol, že 
materiál bol pripomienkovaný  v príslušných komisiách MsZ. Odovzdal slovo poslancovi 
JUDr. Lukačovi, spracovateľovi materiálu, ktorý dodal, že v súčasnej dobe má byť 
novelizovaný zákon o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý môže zakázať 
parkovanie na chodníkoch, čo bude znamenať, že niektoré návrhy nebudú aktuálne. 
Najakútnejšie je riešenie Ulice Dolnej a Ulice L. Svobodu, kde je najväčší pohyb peších osôb.  
 
Diskusia:   
Ing. Čabák, zástupca primátora – realizácia návrhu v jednotlivých etapách bude závisieť od 
možností rozpočtu. Kalkuláciu etáp vypočítajú spracovatelia.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ -  dal do pozornosti urýchlenú potrebu zabezpečenia 
bezpečnosti   peších osôb v smere od autobusovej zastávky na Lesníckej ulici po zákrutu na 
Mládežníckej  ulici, kde sa pohybujú vo veľkej miere žiaci a študenti okolitých škôl.   
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spýtala sa na možnosť parkovania pri 
Belházyovskom dome počas akcií v meste. 
 
JUDr. Lukačko, poslanec MsZ – počas akcií je povolené státie pred Belházyovským 
domom.  
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – počas akcií v meste je okrem MsPo zabezpečená pomoc 
a usmernenie Obvodného oddelenie PZ v Banskej Štiavnici. 
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – tiež dal do pozornosti pohyb peších zo zastávky na 
Lesníckej ulici smerom ku školám v meste, žiadal doriešenie parkovania pred CZŠ, východ 
z brány je problematický. 
 
JUDr. Lukačko, poslanec MsZ – pred CZŠ je možné vyznačiť vyhradené parkovisko, 
v súčasnosti je v danom úseku dopravné riešenie nevyhovujúce (východy z budov, terasa). 
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – uzavrel diskusiu s tým, že sa spoľahne na prácu 
kompetentných, postupovať sa bude etapovite, v súlade s prioritami danými autormi návrhu.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
     

Uznesenie č. 117/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e  n a   v e d o m i e 
     Materiál návrhu doplnenia a zlepšenia dopravného značenia a doplnenia parkovacích  
     miest v meste Banská Štiavnica. 
B. u k l a d á 
     Mestskému úradu  
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      postupne spracovať jednotlivé časti návrhu na schválenie a postupnú realizáciu v rokoch  
      2008 – 2010,  finančné krytie zahrnúť do rozpočtu mesta.      
 
9. Výstavba 12 + 12 bytových jednotiek Povrazník 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracoval ju Dušan Vahlandt, odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podal poslanec 
Ing. M. Zimmermann – skonštatoval, že MsR odporúča neschváliť výstavbu 12 + 12 
bytových jednotiek, čo je zdôvodnené v správe.  
 
Diskusia:   
Ivan Beňo, poslanec MsZ - pracuje v Zdravotnej, sociálnej a bytovej komisii MsZ, vie, 
koľko je čakateľov na byt. Všeobecná mienka je taká, že na Povrazník pôjdu bývať 
neprispôsobiví občania. Pravda je taká, že byty sa pridelia žiadateľom z poradovníka, ktorí sú 
schopní platiť nájom. 
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – je veľa takých uchádzačov, ktorí potrebujú strechu nad 
hlavou. Byty nižšej kategórie sú veľmi potrebné.      
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – návrh predpokladal výstavbu malometrážnych 
bytov, s nízkym štandardom. Uskutočnilo sa stretnutie s obyvateľmi na Povrazníku, ktorí sa 
domnievajú, že do 25. b. j. sa bude presídľovať Šobov, s čím nesúhlasia. Je aj ten dôvod, že 
existujúce základy nespĺňajú normu a z tohto dôvodu sa výstavba neodporúča. 
V súčasnosti sa pripravuje anketa o potrebe bytov v meste, ktorá sa vyhodnotí a výsledky 
budú zverejnené. 
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – informoval o uskutočnenom stretnutí so starostami obcí, 
kde starostka Svätého Antona povedala, že občania obce chystajú petíciu proti výstavbe bytov 
na Povrazníku.  
Byty, ktoré sú hotové a budú sa odovzdávať, sú nižšieho štandardu. Neriešiteľnou zostáva 
otázka, kde by mohla byť vhodná lokalita na výstavbu bytov pre ostatných občanov.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – občania Povrazníka majú obavu, aby sa tam nevytvoril 
nový Šobov. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ a člen MsR – mestská rada vzala do úvahy všetky 
argumenty, preto odporučila neschváliť výstavbu. Treba dať ľuďom vysvetlenie, nájsť 
lokalitu, kde by sa realizoval internátny spôsob ubytovania pre ľudí, ktorí nie sú schopní 
platiť si byt.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (za 12, zdržal sa 1) prijalo 
 

Uznesenie č. 118/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  n e s c h v a ľ u j e  
      výstavbu 12 + 12 bytových jednotiek na Povrazníku v Banskej Štiavnici.  
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10. Správa o postupe spracovania a pokračovaní obstarávania ÚPN zóny  
      Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovateľom je Ing. Danka Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu 
podal MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ.   
Mgr. Babiaková, prednostka MsÚ – doplnila, že návrhy na uznesenie sú dva, jeden 
pôvodný a jeden odporučený Mestskou radou. Je potrebné schváliť pôvodný návrh uznesenia, 
teda pokračovanie prác súvisiacich so spracovaním a obstaraním ÚPN – zóny Počúvadlianske 
jazero, Banská Štiavnica, pretože táto položka bola schválená úpravou rozpočtu č. 2. Prvá 
etapa prác je dodaná  a ak sa má pokračovať so spracovaním, treba uznesenie doplniť.  
Zmysel ÚPN zóny má vtedy, ak je spracovaný ako celok. Komisia výstavby MsZ vzala 
materiál na vedomie.   
 
Diskusia: 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ a členka MsR – spýtala sa, či je na spracovanie ÚPN 
poskytnutá dotácia. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – dotácia bola poskytnutá len na prieskumy a rozbory. 
Finančné prostriedky sú zahrnuté do rozpočtu mesta.  
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – je názor, čo je spracované ukončiť a spracovať územný 
plán centra mesta.  
Komisia obchodu, služieb a CR rokovala na Počúvadle, tamojší ľudia chcú poznať limity 
územia, kde zriadiť parkoviská, majú predstavu, ako na Počúvadle podnikať. V prípade, že sa 
práce zastavia, ušetrí sa 1.400 tis. Sk.. 
 
Ing. Prefertusová, odd. výstavby, ÚP a ŽP – Územný plán zóny Počúvadlo rieši  
parkovanie aj ďalšie problémové body, napr. odkanalizovanie územia.   
 
Mgr. Babiaková, prednostka MsÚ – výber vo verejnom obstarávaní je urobený, Ing. 
Gajdošová sa poverí obstarávaním ďalších etáp a pripraví podklady pre pokračovanie prác. Je 
výhľad ukončiť ÚPN zóny Počúvadlianske jazero do konca tohto roka. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 119/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.   b e r i e    n a    v e d o m i e 

Predloženú správu o postupe spracovania a pokračovaní obstarávania ÚPN - zóny 
Počúvadlianskej jazero, Banská Štiavnica.  
 

B.  s c h v a ľ u j e 
     Pokračovanie prác súvisiacich  so spracovaním a obstaraním ÚPN – zóny Počúvadlianske  
     jazero, Banská Štiavnica 
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C. p o v e r u j e  

Ing. Danku Gajdošovú, odborne spôsobilú osobu, obstarávaním ďalších etáp spracovania 
ÚPN – zóny Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica.  

 
11. Havarijný stav komínového telesa kotolne K2, na ul. Dolná 32 v Banskej Štiavnici  
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracoval ju Ing. Mičko z odd. výstavby MsÚ, na podklade požiadavky Bytovej správy, s. r. 
o., Banská Štiavnica. Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. Stanislav Ďurkan.   
 
Diskusia:  
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – spýtal sa, či Bytová správa s. r. o.  pre prípad havárií 
nevytvára rezervný fond.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora -  opravu hradí Bytová správa s. r. o., ale havarijná 
situácia vznikla na majetku mesta, preto sa náklady musia zahrnúť do rozpočtu mesta. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – Bytová správa s. r. o.  by sa mala lepšie starať o svoj 
majetok a opravy robiť skôr, nie až keď dôjde k havárii.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – v októbrovom Valnom zhromaždení Bytovej správy,  
s. r. o. riaditeľ Ing. Jakubovie predloží plán generálnych, stredných a bežných opráv, opravy 
bude treba riešiť skôr, nie až keď dôjde k havárii. Bytová správa s. r. o. je zaťažená neplatičmi 
a nedoplatkami, ktoré sa budú musieť vysporiadať na základe programu znižovania 
pohľadávok. 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol kroky BS s. r. o. zverejniť, aby boli občania 
informovaní, treba zverejniť ozdravovací program Bytovej správy.  Tento návrh bol 
poslancami MsZ schválený. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
 

Uznesenie č. 120/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a    v e d o m i e 

Predloženú správu: Havarijný stav komínového telesa kotolne K2 na Ul. Dolná 32 
v Banskej Štiavnici. 

 
B.  u k l a d á  
      1. Bytovej správe, spol. s r. o., Banská Štiavnica bezodkladne zabezpečiť odstránenie  
          havarijného stavu komínového telesa kotolne K2, v zmysle vypracovaného statického  
          posudku. 
      2. Mestskému úradu Banská Štiavnica zahrnúť do zmeny rozpočtu mesta pre rok 2007  
          predpokladané náklady, potrebné na realizáciu stavebných prác a dodávok, podľa  
          priloženého orientačného prepočtu stavebných nákladov.  
      3. Bytovej správe, s. r. o., Banská Štiavnica, aby závery Valného zhromaždenia  
          uskutočneného v mesiaci október 2007, boli predložené na rokovanie nasledujúceho   
          MsZ.    
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12.  Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 
Písomné správy k majetkovým veciam tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka 
MsÚ Mgr. N. Babiaková, spracovateľkou je JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PaSM. 
Správu Návrh na priamy odpredaj jednoizbového bytu č. 44 s prislúchajúcim podielom 
pozemku  na Ul. A. Pecha č. 8 v Banskej Štiavnici, spracovala O. Nigríniová, odborná 
referentka odd. PaSM. Spravodajstvo k majetkovým veciam  podal zástupca primátora mesta 
Ing. Juraj Čabák.    
 
a/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre Igora Konca 
JUDr. Jaďuďová doplnila, že žiadosť pána Konca sa doskúmala a žiadateľ súhlasil so 
zriadením vecného bremena.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie  č. 121/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v nevyhnutnej  
     miere a v nevyhnutnom čase cez pozemky parc.č. EKN 6332/3 o výmere 59 m2, trvalé  
     trávne  porasty a parc.č. EKN 6566 o výmere 81 m2, ostatné plochy, pre Igora Konca,  
     Gorazdova 15, Bratislava. 
     Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra  
     Banská Štiavnica, na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. 
     Banská Štiavnica. 
     So zriadením vecného bremena Mesto Banská Štiavnica nebude poskytovať zimnú údržbu. 
     Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude hradiť p. Igor Konc.  
 
b/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Zuzanu Ozanovú – Triznovú 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

U z n e s e n i e  č. 122/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s c h v a ľ u j e  
     odpredaj časti pozemku parc.č. EKN 448/1 o celkovej výmere 300 m2, ostatná plocha pre  
     Ing. Zuzanu Ozanovú – Triznovú, bytom M. Bela 2393/3, Zvolen. Nehnuteľnosť je vedená  
     v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č.  
     3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica. 
 
c/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Lamberta Dobšoviča s manželkou 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

U z n e s e n i e  č. 123/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
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     priamy odpredaj nehnuteľností – pozemkov: 
     parc. č. CKN 5571/4 o výmere 18 m2, zastavaná plocha, vytvoreného podľa GOP č.  
     47/2007 zo dňa 28. 6. 2007, odčlenením z pôvodnej parcely č. CKN 5571/1 
     parc. č. CKN 4564/82 o výmere 34 m2, trvalý trávnatý porast, vytvoreného podľa GOP 
     č. 47/2007 zo dňa 28. 6. 2007 odčlenením z pôvodnej parcely č. CKN 4564/57 pre  
     Lamberta Dobšoviča s manželkou Ruženou, Banská Štiavnica do BSM. 
     Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra  
     Banská Štiavnica na LV č. 1 (pod B1) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica,  
      k. ú. Banská Štiavnica. 
      Kúpna cena za nehnuteľnosti je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  
     Mesta Banská Štiavnica vo výške 300.- Sk/m2, spolu 15.600.- Sk. Kupujúci uhradia kúpnu  
     cenu za nehnuteľnosti pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia s kúpnou cenou aj  
     všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností, a to návrh na vklad vlastníckeho práva  
     do KN vo výške 2.000.- Sk. 
 
d) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíra Dobšoviča, Banská Štiavnica   
    a Petru Dobšovičovú, Banská Štiavnica  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 

 
Uznesenie č. 124/2007 

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

A. n e s ch v a ľ u j e   priamy odpredaj  pozemkov v KN vedených ako parcela C KN č.            
     4564/37 –o výmere 241 m2 - TTP a parcela C KN č. 4564/36 o výmere 244 m2 – TTP  
     v prospech žiadateľov Petry a Vladimíra Dobšovičovcov 
 
B. 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. 4564/37, o výmere 241 m2, trvalý trávny porast (TTP) a parcela 
CKN č. 4564/36, o výmere 244 m2 , trvalý trávny porast , 

• C KN parcela č. 4564/32, o výmere 403 m2, trvalý trávny porast 
 
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 

Kultúra 
Kúpna 
cena 

v Sk/m² 

Kúpna cena 
spolu v Sk 

4564/37 + 4564/36 
241 + 
244 

Trvalý trávny porast 300,-  72.300 + 73.200=145.500,- 

4564/32+ 
4564/43/1 

403 + 
146 

Trvalý trávny porast 300,- 43.800 + 120.900 = 164.700,- 
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C. m e n u j e  komisiu pre konkurzné konanie, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2007  
      o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ,  v zložení:  
 

1. predsedajúci konkurzu:  Ivan Beňo 
2. člen komisie:    Ing. Miriam Blaškovičová                                       
3. člen komisie:    Peter Ivaška 
4. licitátor:    JUDr. Emília Jaďuďová 
5.   zapisovateľ:                           Oľga Nigríniová        
        

e) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Jozefa Pisoňa s manželkou, Banská    
    Bystrica 
 
    K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie, spravodajca Ing. Čabák navrhol materiál vrátiť   
    späť na dopracovanie, s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci MsZ.    
 
f) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mariana Maruniaka, Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez diskusie prijalo  

 
Uznesenie č. 125/2007 

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

odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 7050/1 o celkovej výmere 3 893  m2, trvalé trávne 
porasty pre Mariana Maruniaka, J. Straku 12/91, Banská Štiavnica. 

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. 

 
g) Návrh na priamy odpredaj jednoizbového bytu č. 44 s prislúchajúcim podielom   

pozemku na Ul. A. Pecha 8 v Banskej Štiavnici 
 

Diskusia: 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – povedal, že ide o veľkú sumu, či ju kupujúci zaplatia.  
  
Ing. Čabák, zástupca primátora – v zmysle uznesenia môže kupujúci kúpnu cenu zaplatiť 
najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti uznesenia, také je aj odporúčanie MsR.  
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – navrhol, aby kúpna cena za byt bola zaplatená pred podpisom 
kúpnej zmluvy, nie do 60 dní. Neskôr svoj návrh vzal späť.     
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov v počte 10  (3 sa zdržali hlasovania) prijalo 
 

Uznesenie č. 126/2007 
 

     Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s čl. 5. Zásad hospodárenia 
s majetkom Mesta Banská Štiavnica  
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A.  s c h v a ľ u j e   

priamy odpredaj nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica na LV č. 1  pod (B1 v celosti) v podiele 6032/28538, ako byt č. 44 na 
prízemí v bytovom dome súp. č. 75, postavenom na C-KN p. č. 3027 s prislúchajúcimi 
spoločnými časťami a zariadeniami domu a prislúchajúce pozemky vedené na LV č. 1  
pod (B1 v celosti) v podiele 6032/28538,  ako C-KN p. č. 3027 vo výmere 483 m2 

zastavané plochy a nádvoria a pozemky vedené na LV č.3076 pod (B1  v celosti) 
v podiele 6032/28538  E-KN p. č. 840/1 vo výmere 20 m2  zastavané plochy  a nádvoria, 
p. č. 840/2 vo výmere 3m2 zastavené plochy a nádvoria a p. č. 841 vo výmere 249 m2 

záhrady pre kupujúceho Juraja Erneka s manželkou Dagmar Ernekovou, obidvaja trvalo 
bytom Banská Štiavnica ul. A. Pecha 8, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 
32/2007 zo dňa 5.7.2007 vo výške 140.000,- Sk. Kupujúci spolu s kúpnou cenou zaplatí aj 
náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 3.500,- Sk, poplatok za vklad 
kúpnej zmluvy do KN vo výške 2.000,- Sk. Kupujúci kúpnu zmluvu uzatvorí a kúpnu 
cenu bytu s príslušenstvom uhradí najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti 
tohto uznesenia.   
 

h) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Miroslava Santusa, Tlmače 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 127/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. n e s c h v a ľ u j e   
odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 3868/1 o celkovej výmere 3 281  m2, zastavané 
plochy a nádvoria predbežným geometrickým plánom identifikovaná ako novovytvorený 
pozemok parc. č. CKN 3868/3 o výmere 604 m2, zastavané plochy a časti pozemku parc. 
č. CKN 3864 o celkovej výmere 1 831 m2, ostatné plochy, predbežným geometrickým 
plánom identifikovaná ako novovytvorený pozemok parc. č. CKN 3864/2 o výmere 330 
m2, ostatné plochy  pre Miroslava Santusa, Dlhá ul. 59/18, Tlmače. 

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. 

 
13. Správa o príprave Salamandrových dní 2007    
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. R. Marko, poverený vedením odd. kultúry, CR a športu. 
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. P. Balžanka, povedal že správa je 
spracovaná veľmi podrobne, v prípade otázok na ne zodpovie.  
 
Diskusia:  
Peter Ivaška, poslanec MsZ – porovnal náklady na Salamandrový sprievod, ktoré sú nižšie 
ako náklady na čistenie mesta. Čiastka 140 tis. Sk na čistenie mesta  sa mu zdá veľká.     
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Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – vychádzalo sa z minulých období, čiastka bola vyčíslená 
podľa platného cenníka.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – pozval prítomných poslancov do Salamandrového 
sprievodu, slávnostné MsZ sa uskutoční dňa 7. 9. 2007 o 13.00 hod. v Kostole sv. Kataríny.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
 

Uznesenie č. 128/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Správu o príprave Salamandrových dní 2007. 
 
14.  Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Materiál predložil a spravodajstvo k nemu podal 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta.    
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 129/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. U d e ľ u j e    
      V zmysle VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/1995 o používaní a ochrane mestských  
      symbolov a podmienkach udeľovania čestného občianstva mesta Banská Štiavnica a jeho  
      doplnku č. 1: 
      1./ V zmysle čl. 11 
           Čestné občianstvo 
           Ing. Antonovi Hykischovi              
      2/ V zmysle čl. 13 
       Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica:  
        - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. v Banskej Štiavnici  
                 
       3/ V zmysle čl. 14 
       Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica:  
         - Spevokolu Štiavničan  
         - Jozefovi Horákovi, in memoriam  
 
Čestné uznanie primátora mesta za rok 2006 bude udelené:   
a) Jánovi Budovi 
b) Antonovi Buzalkovi 
c) Antonovi Grolmusovi 
d) Jánovi Koreňovi 
e) Františkovi Lamperovi 
f) Michalovi Tokárovi   
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15. Interpelácie a dopyty  
PhDr. Nora Bujnová, CSc. – žiadala opravu písmen na hrobe Maríny 
- žiadala preveriť možnosti obnovenia miestnej dopravy na železničnú stanicu k vlakovým  
   spojom 
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – mesto sa zameralo na skultúrnenie prostredia železničnej 
stanice, oslovilo ŽSR, ktoré avizovali spoločné rokovanie s Mestom Banská Štiavnica, 
uskutočnenie obhliadky priestorov železničnej stanice a zahrnutie zdrojov do rozpočtu ŽSR 
pre rok 2008.  
 
Pani Podracká, občan –navrhla, aby TS m. p. informovali občanov, aby separovaný odpad 
triedili.    
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – informoval o prezentácii Výsledkov Analýzy 
súčasného stavu odpadového hospodárstva (OH) v meste Banská Štiavnica, ktoré sa uskutoční 
dňa 10. 9. 2007 o 9.00 hod. 
 
Ing. Ondrej Michna, poslanec MsZ – žiadal realizáciu zvislého dopravného značenia pri 
„ružovom“ paneláku na Ul. L. Svobodu (v súčasnosti je vodorovné, ktoré je zle viditeľné), 
- žiadal opravu verejného osvetlenia pri penzióne Domova Márie, ktoré vypadáva,  
- podľa možností doplniť lavičky na Drieňovej  
- na Ul. Pátrovskej obnoviť nábehy na chodníky, ktoré boli úpravou povrchu cesty  
   zlikvidované. 
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spýtala sa, v akom termíne bude realizovaný povrch 
MK ul. Obrancov mieru a ul. Škultétyho, 
- kedy budú urobené vodomerné šachtice pri Kultúrnom dome Štefultov a v cintorínoch na 
Štefultove,  
- žiadala elektrickú prípojku na ihrisko Suchý tajch, 15. 9. 2007 sa uskutoční súťaž 
požiarnikov. 
 
Mgr. Babiaková, prednostka MsÚ – náklady na povrchovú úpravu ulice Obrancov mieru sú 
približne 4,2 mil. Sk, realizuje ju StVS ku termínu kolaudácie stavby, dá sa objednávka aj na 
šachtice. 
 
Helena Koťová, poslankyňa MsZ – tlmočila požiadavku starších obyvateľov Drieňovej na 
zriadenie verejného WC pri markete CBA, 
- na Železničiarskej ulici pán Turčáni nepočuje miestny rozhlas  
- obyvatelia ulice J. K. Hella nedostali odpoveď na list doručený na oddelenie výstavby 
ohľadne prevádzky vodovodu (kontaktná osoba pani Durbáková)  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – mesto finančne podporuje na území mesta 2 
verejné toalety, v súčasnej dobe sa neuvažuje o zriadení ďalších.  
 
Mgr. Karol Palášthy, poslanec MsZ – naniesol problém pešieho pohybu s kočíkom zo 
sídliska Drieňová na Križovatku – popri hlavnej ceste nie je chodník. 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – tlmočil pripomienky občanov Drieňovej, týkajúce sa hluku 
v neskorých nočných hodinách v „zelenom dome“ na Drieňovej, 
- informoval o rokovaní VÚC, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 8. 2007, 
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- VÚC súhlasí s predajom areálu na Šoltésovej ulici ako nadbytočného majetku, objekt má    
   v budúcnosti slúžiť  pre vysokú školu a kongresové centrum 
- ZSŠOaS dostala príkazný list na vysťahovanie dielní a skladov 
- požiadal o prijatie podporného uznesenia zo strany poslancov MsZ k premiestneniu ZSŠOaS  
   na Kolpašskú ulicu 1586/A, k problematike sa pripravuje aj petícia občanov Banskej   
   Štiavnice, ktorá bude predložená do najbližšej MsR.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – podporné uznesenie bude prijaté v zmysle už prijatého 
uznesenia MsZ dňa 21. marca 2007, s čím súhlasili všetci prítomní poslanci MsZ, po 
predložení podpísanej petície, na základe ktorej sa naformuluje text uznesenia. 
Primátor osobne vystúpil na zasadnutí BBSK, aktuálne opísal vôľu Banskoštiavničanov, 
vytvorili komplimát, aké by malo byť smerovanie areálu (december 2007), do tohto termínu 
by sa nemalo s areálom hýbať. Uzáverom bolo navrhnutie partnerstva medzi mestom 
a BBSK, prípadne vysokou školou. V aktuálnej situácii nemajú čo Štiavničania stratiť. Pri 
prípadnom predaji baníckej školy bol prísľub, že výnos z odpredaja bude použitý pre Banskú 
Štiavnicu.  
 
MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ – žiadal v čase rokovania MsR a MsZ vyčleniť 
parkovacie miesta pre poslancov. 
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ -  navrhol v čase, keď vychádzajú smútiaci z domu 
smútku Frauenberg, zastaviť premávku na komunikácii.  
 
J. Mego, MsPo – zabezpečia službu, treba im vopred nahlásiť. 
 
JUDr. Lukačko – Komisia ochrany verejného poriadku skonštatovala, že je slabá 
komunikácia mesta voči štátnej polícii, v prípade konania podujatí mestom, štátna polícia 
bude nápomocná, 
- pripomenul potrebu označenia ulice Langsfelda a Pustej, 
- pýtal sa na využitie Kultúrneho domu na Bankách, či sa ráta s opravou Domu smútku a či sa   
   vyberajú poplatky za hrobové miesta na Bankách, 
- žiadal obhliadku Hornej ulice na Bankách, je na nej naplavený štrk, 
- rozhlas na Povrazníku vysiela nezrozumiteľne.  
   
Mgr. Babiaková, prednostka MsÚ – v úprave rozpočtu je schválená položka 100 tis Sk na 
projektovú dokumentáciu obnovy Kultúrneho domu Banky, Dom smútku a cintoríny na 
Bankách sú majetkom cirkvi, pripravuje sa nová evidencia hrobov, cintorín bude spracovať 
mesto. 
 
Ing. Čabák – sú pripomienky i požiadavky na rozšírenie rozhlasu, treba urobiť efektívnu sieť 
mestského rozhlasu. 
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ  - zdôraznil, že fungovanie mestského rozhlasu je nevyhovujúce.   
 
Ing. Marko, poverený vedúci odd. kultúry, CR a športu – stav mestského rozhlasu je 
neudržateľný, rastú prevádzkové náklady, informácie treba dávať  do VIO TV, alebo vyčleniť 
čiastku na zlepšenie stavu, obyvatelia telefonujú, sú nespokojní.  
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Ing. Čabák -  dal do pozornosti Mestskej polície rušenie nočného hluku neznámym 
motorkárom v centre mesta, 
- informoval o zriadení Pošty partner na Drieňovej, mesto bude znášať prevádzkové náklady,  
  mzdy hradí pošta, v prevádzke by mala byť najneskôr od 1. 10. 2007, 
- avizoval uskutočnenie spoločného stretnutia poslancov MsZ na Počúvadlianskom jazere    
  v dňoch 5. a 6. 10. 2007 (oznámi sa formou pozvánky s návratkou), 
- pozval prítomných na Beh ústavy, ktorý sa uskutoční 1. 9. 2007, účasť prisľúbil aj prezident  
  SR, popoludní sa uskutoční na Jergyštôlni ďakovná svätá omša,  
- 6. 9. 2007 bude odhalená zrekonštruovaná pamätná tabuľa na Žemberovskom dome, 
- vyzval prítomných na prijatie podporného uznesenia za zachovanie inštitúcií, pôsobiacich na  
   území mesta Banská Štiavnica, týka sa to hlavne SVP š. p., Obvodného úradu ŽP,  
   živnostenského oddelenia, pracoviska Banská Štiavnica, 
- informoval o uskutočnenom archeologickom výskume na prízemí Radnice a výnimočnom     
  architektonicko-historickom náleze (kaplnka sv. Anny – 15.-16. storočie)  
 
16. Rôzne 
V rámci tohto bodu zástupca primátora Ing. Čabák predstavil nového riaditeľa Regionálnej 
nemocnice n. o. Banská Štiavnica (ďalej len RN n. o.) Mgr. Michala Hasaru a odovzdal mu 
slovo: 
Mgr. Michal Hasara -  podal základné informácie týkajúce sa vývoja RN n. o., v súčasnosti 
má 152 zamestnancov, podpísané zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Nemocnica 
za 7 mesiacov tohto roka hospodári  s prebytkom 2,1 mil. Sk, nie sú však zarátané náklady na 
DPH a nevyčerpané dovolenky. V roku 2005 a 2006 hospodárila so stratou (1,9 mil. Sk za 
obidva roky). Kladný výsledok hospodárenia v tomto roku bude slúžiť na prekrytie strát 
minulých rokov. Pacienti sú prevažne poistencami VšZP, limity sú vo väčšej miere 
zachované. Na základe zverejneného právneho predpisu, týkajúceho sa zaradenia nemocníc 
do verejnej minimálnej siete zdravotníckych zariadení, poskytujúcich zdravotnícku 
starostlivosť, Banskoštiavnická nemocnica zaradená nebola.   
V prípade zaradenia našej nemocnice do siete poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, 
bude povinnosťou dobudovanie neurologického oddelenia, centrálneho príjmu, detského 
oddelenia a CT pracoviska. Poznamenal, že spádový región nemocnice je malý, nevie, do akej 
miery bude budovanie efektívne. Chod nemocnice je zatiaľ zabezpečený, náklady sa budú 
uhrádzať z naakumulovaných ziskov. Personálne sú oddelenia zabezpečené, problém je iba 
s oddelením anesteziologicko-resuscitačným, kde nie sú 2 atestovaní lekári, doplní sa 
chirurgické oddelenie. 
 
Diskusia: 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ  – spýtala sa, či Lekáreň LIPA končí s dodávkou liekov 
pre RN n. o.. 
 
Mgr. Hasara – Lekáreň LIPA od 1. 9. 2007 nebude dodávať lieky pre RN n. o., budú 
zabezpečené od iných dodávateľov, ale lacnejšie, s posunutou splatnosťou. Dodávateľ 
(lekáreň z Banskej Bystrice) bude povinný do 24 hodín dodať lieky. 
    
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, či sa rokovalo aj s banskoštiavnickými 
lekárňami a čo s uvoľnenými priestormi. 
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Mgr. Hasara – pre dodávku liekov pre RN n. o. musí mať lekáreň špeciálne povolenie, 
v Banskej Štiavnici ho má len Lekáreň LIPA, tá dodávku odmietla. Voľné priestory môže dať 
mesto do prenájmu.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – zaujímal sa, či lôžkové časti budú ziskové.   
 
Mgr. Hasara – najlepšie výsledky dosahuje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ARO 
a doliečovacie oddelenie, miernu stratu vykazuje interné oddelenie, čo kompenzuje internou 
ambulanciou.   
 
MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – spýtal sa na možnosť Nemocnice otvoriť si vlastnú 
lekáreň. 
 
Mgr. Hasara – povedal, že právne to nie je možné, lekáreň by si mohlo otvoriť mesto, 
momentálne RN n. o. nie je zaradená v sieti, spádový obvod je malý, prenajať priestor inému 
subjektu sa javí ako najjednoduchšia a najvýhodnejšia alternatíva.  
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – spýtal sa Mgr. Hasaru, či ho oslovili iné subjekty a či chcú 
vstúpiť do RN n. o. Banská Štiavnica. 
 
Mgr. Hasara – je nutná rekonštrukcia budovy nemocnice, odhadovaný náklad je minimálne 
2,9 mil. Sk a najväčšími investíciami bude prístrojové vybavenie. Uskutočnilo sa rokovanie so 
Žiarskou nemocnicou, primátor mesta rokoval aj s inými subjektmi. 
  
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – Správna rada RN n. o. zaujme stanovisko, ktoré bude 
predložené do MsR a MsZ.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ -  mal pripomienku, že najťažšie zdravotne postihnutý 
pacienti dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do iných miest, v našej nemocnici sa 
operujú len jednoduchšie veci.  
 
Mgr. Hasara – vysvetlil, že prieskum, ktorý robí MZ SR potvrdzuje, že 70 – 80 % je 
ošetrených v našej RN n. o., nemocnica má perspektívu a svoje opodstatnenie, niektoré kroky 
sa zdôvodňujú veľmi ťažko, napr. zrušenie LSPP pre deti, hoci LSPP nepatrí zo zákona pre 
povinné organizovanie nemocnice. Je to povinnosť obvodných lekárov. Rýchla záchranná 
pomoc je súkromná.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, kedy sa predpokladá, že sa RN n. o. s niekým 
spojí, aká je perspektíva a ďalšia vízia. 
    
Mgr. Hasara – malo by sa rozhodnúť v mesiacoch september, október, ako bude fungovať 
RN n. o. od januára, riešenie musí dať Správna rada. Platnosť nového zákonníka práce bude 
mať negatívny vplyv na služby personálu.   
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Ďalej v bode rôzne Ing. Čabák, zástupca primátora vyzval prítomných poslancov MsZ na 
prijatie uznesenia, ktorým by sa vyslovila podpora na udržanie a zachovanie úradov 
a inštitúcií na území nášho mesta. 
Následne Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo      
 

 Uznesenie č. 130/2007 
   

Mestské zastupiteľstvo  
A. s p l n o m o c ň u j e  
     primátora mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavla Balžanku rokovaním so všetkými   
     kompetentnými orgánmi vo veci zotrvania úradov a inštitúcii v našom meste, v  
     v súlade so zákonom NR SR č. 100/2002 Z. z. o rozvoji Banskej Štiavnice,  
B. ž i a d a  
     prezidenta SR, predsedu a členov Vlády SR a Národnú radu SR o osobnú angažovanosť vo  
     veci zabezpečenia ochrany a rozvoja územia Banskej Štiavnice, v súlade so zákonom NR  
     SR č. 100/2002 Z. z., § 4, ods. 1, písmeno a), citujem „Vláda SR v súčinnosti s ústrednými  
     orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu  
     a rozvoj vymedzeného územia, najmä napomáha pri zachovaní a rozvoji  
     administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej Štiavnice v rámci  
     Slovenskej republiky.“    
 
 
17. Záver 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov  zástupca primátora mesta Ing. Juraj Čabák poďakoval 
prítomným za účasť a rokovanie Mestského zastupiteľstva o 16.30 hod. ukončil.  
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