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

 
 
 

Program rokovania: 
  

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2007 
4. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 6. 2007 
5. Majetkové veci mesta 

a) Návrh na priamy odpredaj rodinného domu na Ul. J. Horáka č. 19 
b) Predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt pre Ingrid Glónerovú, Banská  
    Štiavnica 
c) Návrh na schválenie opakovanej dražby pozemkov na Štefultove 
d) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre  Ing. Ladislava Daubnera s manželkou,    
    Bratislava 
e) Návrh na odpredaj pozemku EKN 6142/1 za vykonané práce na úprave  
    kanalizačného zberača  pre Ing. Maroša Hrádelu s manželkou, Bratislava 
f) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre  Ing. Jozefa Pisoňa s manželkou, Banská    
    Bystrica 

            g) Zrušenie dražby pozemkov parcela CKN č. 4564/32 a 4564/43/1 na Špitálke 
      6.   Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Banská  
            Štiavnica  
      7.   Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ v Banskej Štiavnici  
      8.   Nakladanie s majetkom Mesta Banská Štiavnica, slúžiacim pre potreby RN n. o.  
            Banská Štiavnica   
      9.   Interpelácie a dopyty  
     10.  Rôzne 
            - Správa o zámere výstavby marketu TESCO v Banskej Štiavnici 
            - Správa o odstraňovaní havarijnej situácie strechy krytej plavárne 
            - Dôvodová správa k návrhu na vyradenie zo siete škôl MŠ SR   
     11.  Záver 
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Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová,  
                            Ing. Juraj Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, Prof. RNDr. Hubert Hilbert,  
                            Phd., Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, 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. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL s. r. o. Banská Štiavnica 
5. Ing. Marián Jakubovie,riaditeľ 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  
                                          JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. právneho a správy majetku 
                                          Ing. Ján Hlinka, odd. PSM 
                                          Ing. Vladimír Kotilla, náčelník MsPo 
                                          Ing. Adela Prefertusová, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP                                         
                                          PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  
 
 
Ostatní prítomní: 
Helena Podracká, KSS  
VIO TV – p. Maruniaková 
Ing. Štefan Šulek, ÚPSVaR Banská Štiavnica       
Ján Chrenko       
Ing. Kubáň, NaP Žiar nad Hronom 
JUDr. Róbert Papp, advokát           
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1. Otvorenie 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril Mgr. Pavol Balžanka, 
primátor mesta. Privítal prítomných poslancov MsZ, prednostku MsÚ, hlavného kontrolóra, 
vedúcich oddelení MsÚ a občanov mesta. Ospravedlnil neúčasť poslanca PhDr. Petra 
Šemodu. Predložený program rokovania MsZ bol doplnený o Návrh na rozšírenie predmetu 
činnosti spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Banská Štiavnica, Návrh na doplnenie 
organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici, v rámci bodu Rôzne sa doplnila 
Správa o odstraňovaní havarijnej situácie strechy krytej plavárne,  Správa o zámere výstavby 
marketu TESCO v Banskej Štiavnici a Dôvodová správa k návrhu na vyradenie zo siete škôl 
MŠ SR. Priestor pre občanov bol určený medzi 15.00 a 16.00 hod.. Takto upravený program 
rokovania jednomyseľne schválili všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice 
primátor mesta určil poslancov Ing. arch. Petra Mravca a JUDr. Dušana Lukačku.  
Zápisnicu z rokovania spracovala Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ.  

 
2. Kontrola plnenia uznesení  
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spracovala ju a spravodajstvo k nej podala prednostka 
MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková. Informovala o plnení Uznesenia č.  119/2007, týkajúceho sa 
spracovania a pokračovania obstarávania ÚPN zóny Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica, 
práce sa zabezpečujú, do ďalšej úpravy rozpočtu nebude potrebné zahrnúť finančné krytie, 
toto prejde do roku 2008, do úpravy rozpočtu sa zahrnie  rozdiel, ktorý bude potrebný na 
realizáciu ulice Bratskej.    
  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 131/2007 
 

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  
     30. augusta 2007. 
 
3. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2007 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľom je  Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia.  
Spravodajstvo k bodu podala poslankyňa Ing. Miriam Blaškovičová. 
 
Diskusia:  
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, prečo je kapitálový rozpočet v mínuse,  
z akého dôvodu sú navýšené výdavky Mestskej polície v položke všeobecný materiál, 
a naopak výdavky TIK-u sú znížené, či to neovplyvnilo činnosť. 
 
Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. odd. -   kapitálový rozpočet sa kryje príjmami 
bežného rozpočtu, v položke TIK nie je zohľadnená 2. úprava rozpočtu mesta. 
 
Ing. V. Kotilla, náčelník MsPo -  výdavky MsPo boli zvýšené z dôvodu školenia 2 
zamestnancov, ktoré nebolo plánované.  
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Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – v zmysle stanoviska Komisie RR, výstavby, ÚP a ŽP 
namietal k úhrade faktúry (PD Ul. Katova), nakoľko projektová dokumentácia neprešla 
vyjadrovacím procesom k vydaniu stavebného povolenia.  
  
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – keď sa obstaráva PD, uzatvára sa zmluva. Platby 
PD Katova ulica sa mali uskutočniť v roku 2006, čo sa nestalo a preto prešli do roku 2007. 
Mesto musí konať v zmysle zmluvy. Inžinierska činnosť, ktorá je podkladom pre vydanie 
stavebného povolenia,  nie je súčasťou zmluvy.  
 
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – ide mu o to, aby sa nenavyšovala čiastka na 
obstarávanie PD, ktorá je už aj tak dosť vysoká a v konečnom dôsledku nie je použiteľná pre 
realizáciu.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
  

Uznesenie č. 132/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     Rozbor hospodárenia mesta k 30. 6. 2007 nasledovne:  
     1. Bežný rozpočet 
         - príjmy                                        75.785 tis. Sk 
           Z toho: 
                       Mesto                             74.027 tis. Sk 
                       Školy a šk. zariadenia      1.758 tis. Sk 
 
         - výdavky                                     56.388 tis. Sk 
           Z toho:    
                      Mesto                              34.962 tis. Sk 
                      Školy a šk. zariadenia     21.426 tis. Sk  
 
      2. Kapitálový rozpočet 
          - príjmy                                         3.232 tis. Sk 
          - výdavky                                      8.905 tis. Sk  
 
 
4. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 6. 2007 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. Banská 
Štiavnica, spracovateľom je Katarína Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu 
podal MVDr. Stanislav Ďurkan, poslanec MsZ – podrobne informoval o všetkých 
položkách rozboru hospodárenia.   
 
Diskusia:   
Ing. arch. Peter Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, aká je efektívnosť aktivačných prác pre 
mesto, aká je perspektíva verejného osvetlenia, v rozbore je vykazovaná strata. 
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Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. – aktivačné práce sú vykonávané za určitých podmienok 
partnerskej organizácie, koordinátor nepodlieha pod TS m. p.. Aktivační pracovníci sa 
podieľajú na verejnoprospešných prácach, práce sú pre mesto vykonávané s nižším nákladom 
a sú finančne výhodnejšie. Ide o práce pomocného charakteru, ľudia si obnovujú pracovné 
návyky. Keby bola činnosť zabezpečovaná iným spôsobom, zvýšili by sa náklady. Tento druh 
spolupráce funguje niekoľko rokov.  
Verejné osvetlenie – dominantnou položkou je spotreba elektrickej energie, vyúčtovanie nie 
je pravidelné a skresľuje celkový výsledok. Mesto od začiatku roka 2007 optimalizuje 
náklady, hľadá možnosti úspory. Väčšina územia mesta je pokrytá úspornými svietidlami. Do 
budúcna treba počítať s obnovou stožiarov, novými rozvodmi najmä na Drieňovej. Je 
predpoklad vyrovnaného hospodárenia na tomto stredisku. 
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – stredisko Zberňa šatstva vykazuje stratu 25 tis. Sk, myslí si, 
že práca je neefektívna. Navrhol poskytovanú službu zabezpečiť napr. prostredníctvom 
Nemocnice, alebo Domova Márie.  
 
Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. -  táto služba má sociálno charitatívny charakter, skúšali  
rôzne kombinácie, Nemocnica nerobí chemické čistenie.  
TS m. p. uhrádza plný náklad, spotrebiteľovi sa fakturuje len cena za čistenie. Uvažovali nad 
tým, že by bola služba poskytovaná formou aktivačných prác,  ale je viazaná hmotnou 
zodpovednosťou.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – zberňa šatstva bola predmetom diskusie aj v minulých 
rokoch, nie všetci občania si dokážu zabezpečiť čistenie odevov mimo mesta. Podnikateľská 
aktivita sa neosvedčila. Je na poslancoch, ako to schvália.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – keďže ide v priemere o 35 zákaziek mesačne, navrhol 
kombináciu spolupráce s Nemocnicou a Domovom Márie. 
 
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta – mesto preverí možnosť spolupráce so Slovenským 
červeným krížom.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – povedal, že zvýšenie nákladov verejného 
osvetlenia je možno zapríčinené aj tým, že sa nechala osvetlená časť Špitálky, Železničiarska 
ulica a schody na Drieňovú. Nárast sa vyhodnotí. Po dohode s TS m. p. sa urobili úpravy na 
zlepšenie osvetlenia centra mesta (Ul. A. Kmeťa, Kammerhofská, Dolná).   Preverujú sa 
možnosti diaľkového ovládania osvetlenia, v budúcnosti sa počíta s postupnou výmenou  
osvetlenia na obchvatovej komunikácii, ktoré bude nahradené inými stožiarmi. Obmedzujúce 
je to, že väčšina verejného osvetlenia je vedená vzduchom a Drieňová a obchvat si vyžadujú 
rekonštrukciu.  Pozitívne je, že pohľadávky majú klesajúcu tendenciu.  
Malé obecné služby dosahujú uspokojivé výsledky, ich činnosť by bola finančne a technicky 
náročná, keby ju mali vykonávať TS m. p. formou stabilných zamestnancov.  
 
Ing. Michna, poslanec MsZ – spýtal sa, či sa osvetlenie počas noci bude realizovať aj 
v iných častiach mesta a prečo sa zvoz komunálneho odpadu na  Drieňovej robí 
v odpoludňajších hodinách.  
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Peter. Heiler, riaditeľ TS m. p. – zvoz sa uskutočňuje podľa zvozového plánu, komunálne 
vozidlo robí v pondelok dve smeny, dopoludnia sa robí zvoz v centre mesta a poobede sa 
zváža Drieňová. Zamestnanci si za poobedňajšiu smenu čerpajú náhradné voľno. V prípade, 
že je konkrétna požiadavka na zmenu zvozu, dá sa zapracovať.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora -  požiadaviek na nepretržité osvetlenie počas noci je 
veľa. Zvolil sa spôsob, že sa orientovali podľa frekvencie pohybu občanov. Ak sa nájde 
riešenie na zníženie spotreby osvetlenia systémom MINOS, bude sa zaoberať aj týmto, vyčísli 
sa záťaž na mestský rozpočet.  
 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – navrhol pouvažovať nad znížením stožiarov na 
obchvatovej komunikácii, nerealizovať len výmenu svietidiel.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – stĺpy sú osadené v strede chodníka , aj toto by bolo treba 
koncepčne odstrániť, zmeniť teleso svietidla, chodníky nie je možné čistiť.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – cieľom mesta je dať svietidlá mimo chodníka, znížiť 
stožiare a predĺžiť rameno, čím by sa osvetlil chodník i cesta súčasne. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 133/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 6. 2007 nasledovne: 
     Náklady                                        9.581 tis. Sk 
     Výnosy                                         9.718 tis. Sk 
     Hospodársky výsledok                 + 137 tis. Sk   
           
5. Majetkové veci mesta 
Písomné správy k jednotlivým bodom sú prílohou zápisnice. Predložila ich prednostka MsÚ 
Mgr. N. Babiaková, spracovalo ich Oddelenie právne a správy majetku MsÚ (JUDr. E. 
Jaďuďová, O. Nigríniová a R. Baráková). Spravodajstvo podal Ľubomír Barák, poslanec 
MsZ.   
 
a) Návrh na priamy odpredaj rodinného domu na Ul. J. Horáka č. 19 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 

 
Uznesenie č. 134/2007 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s čl. 5. Zásad hospodárenia 
s majetkom Mesta Banská Štiavnica  
 
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.  
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Banská Štiavnica na LV č. 1  pod (B1 v celosti), ako rodinný dom súp. č. 1265, postavený 
na C-KN p. č. 1303 s príslušenstvom a prislúchajúci pozemok C-KN p. č. 1303 vo výmere 
228 m2 zastavané plochy a nádvoria 
pre kupujúceho Silvestra Chrenku, nar. 14.12.1930, trvalo bytom Banská Štiavnica Ul. 
Jozefa Horáka 19, za cenu dohodou vo výške 157.000,- Sk. Kupujúci spolu s kúpnou 
cenou zaplatí aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 4.500,- Sk, 
poplatok za vklad kúpnej zmluvy do KN vo výške 2.000,- Sk. Kupujúci kúpnu zmluvu 
uzatvorí a kúpnu cenu rodinného domu s príslušenstvom uhradí najneskôr do 60 dní odo 
dňa nadobudnutia platnosti tohto uznesenia.   

 
b) Predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt pre Ingrid Glónerovú, Banská     
    Štiavnica 
Spravodajca Ľubomír Barák – reprodukoval stanovisko Mestskej rady, ktorá odporučila 
návrh predĺženia termínu neschváliť, pretože pani Glónerovej sa nepodarilo získať úver 
a okrem toho spláca nedoplatok na nájomnom. Predložený návrh uznesenia je potrebné 
opraviť v bode B., pretože Uznesenie č. 93/2006 bolo zrušené dňa 31. 5. 2007 Uznesením č. 
78/2007. 
 
Diskusia:  
Peter Ivaška, poslanec MsZ – keď sa prijímalo  Uznesenie č. 78/2007,  prečo sa vtedy 
nevedelo, že pani Glónerová má dlžobu na nájomnom a došlo k odsúhlaseniu. 
 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – bolo to známe, z úveru, ktorý mala dostať, mala 
zaplatiť dlžobu aj kúpnu cenu bytu.  
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – navrhol riaditeľovi Bytovej správy s. r. o., aby neboli 
zvýhodňovaní občania, ktorí neplatia nájom. Mesto chcelo vyjsť v ústrety, ale blokuje sa byt 
Bytovej správy s. r.o.. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 135/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. N e s c h v a ľ u j e  
predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt č. 890 nachádzajúcom  sa na 7. poschodí 
bytového domu súp. č. I.1300 na ul. L. Exnára 3, Banská Štiavnica, spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 
3729/219007 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. CKN 1876 o výmere 394 m2, 
zastavaná plocha, k. ú. Banská Štiavnica, na ktorom je dom postavený do 30. 6. 2008 pre 
Ingrid Glónerovú, L. Exnára 3, Banská Štiavnica. 
 
Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 4010 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica. 
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B. R u š í  
uznesenie MsZ č. 78/2007 zo dňa 31. 5. 2007 v plnom rozsahu, ktoré schvaľovalo odpredaj 
hore uvedeného bytu. 
 
C.  S c h v a ľ u j e  
zotrvanie p. Glónerovej v nájomnom vzťahu za podmienky úhrady nájomného v zmysle 
dohody uzatvorenej s Bytovou správou, spol. s r. o., ktorú uzavrie s menovanou konateľ 
spoločnosti v lehote do 15. 10. 2007. 

 
c) Návrh na schválenie opakovanej dražby pozemkov na Štefultove 
 
Diskusia: 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spýtala sa, či je ponuka zverejnená na internete. 
 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – áno, zatiaľ sa nikto neprihlásil.   
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – je aj taká možnosť, že sa nikto neprihlási a materiál sa 
opäť vráti na rokovanie MsZ.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 136/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade so  Zásadami  hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica  
A.  s ú h l a s í 
      S vypísaním opakovanej dražby na pozemky 
 

Parc. č. 
C-KN 

Výmera 
v m² Kultúra 

Kúpna 
cena 

v Sk/m² 

Kúpna cena 
spolu v Sk 

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,- 

 
ktorých dražba dňa 10.9.2007 bola neúspešná. 
 
Opakovaná dražba sa za rovnakých podmienok, ako boli stanovené pre dražbu dňa 10.9.2007, 
uskutoční dňa 1.10.2007 o 13.00 hod., spolu s dražbou pozemkov v lokalite Špitálka.  

 
d) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre  Ing. Ladislava Daubnera s manželkou,    
    Bratislava 
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – povedal, že v stanovisku Oddelenia výstavby, ÚP 
a ŽP je uvedené, že stavebník – pán Daubner, musel mať už v stavebnom konaní riešený 
prístup ku svojej garáži.  
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Garáž je v nevhodnom spojení s vodojemom, upravením vstupu do garáže upozornil na 
možné riziko škody. Predmetnú parcelu navrhol nechať v nájme, aby mestu v budúcnosti 
nevznikol problém.  
 
JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – mesto s daným riešením súhlasilo až po súhlasnom 
vyjadrení obce Štiavnické Bane  a písomnom súhlase Ing. Daubnera so zriadením vecného 
bremena, spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. CKN 
1275/2 v prospech užívateľa a vlastníka vodného zdroja, ktorý sa nachádza na pozemku parc. 
č. CKN 1276/2.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – z jeho pohľadu to nemá logiku.  
 
Ing. O. Michna, poslanec MsZ – detailne pozná prostredie a osobne Ing. Daubnera, z jeho 
strany ide o vstup do garáže. Do budúcna nevidí problém vo vzájomnom vzťahu.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (2 boli proti, 1 sa zdržal hlasovania) prijalo 
 

Uznesenie č. 137/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e   
1.  prevod pozemku parc. č. CKN 1275/2 o výmere 71 m2, trvalý trávny porast, ktorý bol    
     vytvorený podľa GOP č. 73/2007 zo dňa 10. 9. 2007, odčlenením z pôvodnej parcely č.  
     EKN 5058/1 pre Ing. Ladislava Daubnera s manželkou, Sokolíkova 5, Bratislava. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 1080 pre okres Banská Štiavnica, obec Štiavnické Bane, k. ú. 
Štiavnické Bane. 
 
Kúpna cena za nehnuteľnosť je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,-  Sk/m2, spolu 21 300,- Sk. Kupujúci uhradia 
kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou aj 
všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad vlastníckeho práva 
do KN vo výške 2 000,- Sk. 
 

2.  zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve státia, prechodu, prejazdu na pozemku   
     parc. č. CKN 1275/2 povinného z vecného bremena Ing. Ladislava Daubnera s manželkou,  
     Bratislava, v prospech oprávnených z vecného bremena a to užívateľa rezervoára, Obec  
     Štiavnické Bane a vlastníka rezervoára, Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú  
     spoločnosť, a. s., Banská Bystrica. 
     Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
     Náklady spojené so zriadením vecného bremena uhradia povinní z vecného bremena. 

 
B. U k l a d á  

Mestskému úradu zapracovať do kúpnej zmluvy osobitné ujednanie, že kupujúci nebudú 
pozemok využívať na výstavbu a bude slúžiť len na prechod ku garáži a na parkovanie 
vozidla, ako i to, že oplotenie kupujúci nebudú realizovať zo strany miestnej komunikácie.   
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e) Návrh na odpredaj pozemku EKN 6142/1 za vykonané práce na úprave  
     kanalizačného zberača  pre Ing. Maroša Hrádelu s manželkou, Bratislava 
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, či odvodnenie trasované z ulice Obrancov 
mieru je cez mestský pozemok, aká je oprávnenosť predaja pozemku parc. č. EKN 6142/1, či 
ide o uličku alebo jarok. Predajom pásu popri hlavnej ceste sa zúži komunikácia, bez 
perspektívy budovania chodníka pre chodcov.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – uskutočnili sa rokovania s Regionálnou správou 
ciest, týkajúce sa rozšírenia Ulice Obrancov mieru na Štefultove. V tom prípade bude mesto 
musieť pozemky vykupovať, čiže táto časť by sa nemala odpredať. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – toto bolo treba povedať skôr, oddelenie PaSM rokuje so 
žiadateľom od podania jeho žiadosti, t. j. 17. 1. 2007.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – je aj taká možnosť, že ide o predaj pozemku pod už 
realizovaným plotom.  
 
Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – pozemok sa nachádza v oblasti, kde sa nevyhovelo 
inému žiadateľovi, z dôvodu rozširovania cesty. Regionálna správa ciest neodporučila, aby sa 
pozemky v susedstve cesty predávali.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – vo veci sa koná od januára 2007, kedy bola podaná 
žiadosť, oddelenia mali situáciu preveriť skôr a až potom predložiť  materiál do MsR a MsZ. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – neexistuje uznesenie, ktoré by informovalo oddelenia, 
že by k výkupu pozemkov malo dôjsť. Požiadavka vznikla v čase, keď sa začal budovať 
vodovod. Do rokovania s RSC sa vstúpilo až teraz.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – nesúhlasí so zúžením cesty na Ulici Obrancov mieru.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – sú dve alternatívy, buď sa bude hlasovať teraz, alebo 
sa materiál posunie na ďalšie rokovanie MsZ.      
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – povrchová a splašková voda tečie na cestu 
a pozemok Ing. Hrádelu – pretekajú mu záhradou.  SVP vo svojom stanovisku uvádzajú, že 
riešenie problému nie je v ich kompetencii.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – do budúcna odporučil skoordinovať prácu oddelení MsÚ, 
sporné materiály posúvať do Komisie RR, výstavby, ÚP a ŽP.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – materiál mal byť pripravený riadne, odpredaj časti 
pozemku prekrývajúci jarok nie je problém, problematický je predaj časti pozemku popri 
štátnej ceste. Odporučil materiál neschváliť a preskúmať skutkový stav. 
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Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol prijať uznesenie, ktorým by sa vyčlenili finančné 
prostriedky pre zamestnancov MsÚ, potrebné na prešetrenie vlastníctva pozemkov popri 
hlavnej ceste na Štefultove.  
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM -  v katastri nie je možné zistiť stavbu múru na pozemku, 
je to drobná stavba, ktorá si nevyžaduje stavebné povolenie. Takáto stavba sa dá zamerať 
geometrickým plánom.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – murovaný plot mal byť povolený na ohlásenie 
drobnej stavby, v tomto procese sa skúma vlastnícky vzťah. 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol vysporiadať geometrickým plánom skutkový stav 
celej cesty.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – navrhol schváliť uzatvorenie zmluvy o dielo, 
neschváliť priamy odpredaj nehnuteľnosti a do najbližšieho MsZ pripraviť materiál, ktorý by 
objasnil usporiadanie vlastníckych vzťahov k odpredaju predmetnej parcely.  
K tomuto návrhu nebolo prijaté uznesenie.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -    k tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. Je 
potrebné materiál dopracovať na základe uskutočneného rokovania za účasti kupujúcich 
a poslancov za miestnu časť Štefultov. Materiál  predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.   

 
f) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre  Ing. Jozefa Pisoňa s manželkou, Banská    
    Bystrica 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie č. 138/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. N e s c h v a ľ u j e   
odpredaj pozemku parc. č. CKN 5705 o  výmere 328  m2, zastavaná plocha a nádvorie pre 
Ing. Jozefa Pisoňa s manželkou, bytom Azalková 4433/36, Banská Bystrica. 
 
Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076 ako pozemok parc. č. EKN 5491/8 o výmere 328 m2, 
ostatné plochy pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 
 

g) Zrušenie dražby pozemkov parcela CKN č. 4564/32 a 4564/43/1  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 139/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici  
A.  R u š í     
     dražbu pozemku, vhodného na výstavbu rodinného domu v KN evidovaného ako parcela C    
     KN č. 4564/32 – trvalý trávny porast o výmere 403 m2 a parcela C KN č.  4564/43/1 –  
     trvalý trávny porast o výmere 146 m2 
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6.  Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Banská  
     Štiavnica 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho Mgr. N. Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľmi sú Ing. Jakubovie, konateľ BS s. r. o. a O. Nigríniová, odd. PaSM. 
Keďže išlo o doplnený bod rokovania, primátor mesta požiadal pani prednostku o bližšie 
vysvetlenie.      
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – materiál je reakciou na zmenu zákona, kedy správca 
bytov musí mať živnostenský list na sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne 
a sprostredkovanie zmlúv o stavebnom sporení. Tieto činnosti musia byť schválené prijatým 
uznesením.  
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – Bytová správa spravuje majetok mesta, predpokladá sa že 
ide o byty v osobnom vlastníctve, či nebude ohrozený majetok mesta.  
 
Ing. Jakubovie, konateľ BS – vlastníci bytov ručia svojimi bytmi, ak nebudú úver splácať, 
účtovne sa to dotkne Bytovej správy, s. r. o. a bude sa to musieť riešiť. Prijatím uznesenia sa 
zlegalizuje podnikanie spoločnosti.  
 
Peter Ivaška,  poslanec MsZ – nositeľom úveru bude BS s. r. o., tvorí sa fond opráv, osobne 
nesúhlasí, aby nositeľom úveru bola Bytová správa s. r. o.. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – úvery treba ručiť konkrétnymi bytmi, aby nebola 
zaťažená Bytová správa s. r. o., ošetriť to zápismi zo schôdzí bytových samospráv.  
 
Ing. Jakubovie – aj vlastníci bytov, ktorí neplatia nájom, ručia vlastníctvom bytov, ak 
nebudú platiť, byty pôjdu na dražbu.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, prečo je dom na Exnárovej  ulici zaradený na 
obnovu, keď je tam 6 neplatičov.  
 
Ing. Jakubovie -  nemôže neplatičmi zablokovať obnovu domu. Spravované domy na 
Exnárovej a Učiteľskej ulici nemajú založené spoločenstvá, výkon správy robí Bytová správa. 
s. r. o.. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol donútiť ľudí, aby si vytvorili spoločenstvá a sami 
požiadali o poskytnutie úveru.    
 
Ing. Jakubovie – výkon správy bytov  je jedným z predmetov činnosti Bytovej správy s. r. o.. 
Existujú dve právne formy – spoločenstvo, alebo výkon správy.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – spýtal sa, aká je výhoda úveru pre mesto. 
 
Ing. Jakubovie – žiadna, zemní sa vzhľad, domy sa zateplia.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD. – podporuje prijatie uznesenia, je za zlepšenie vzhľadu mesta.  
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Ľubomír Barák, poslanec MsZ – systémové poruchy sú plánované, poslanci sú postavení 
pred hotovú vec. Veci sa dávajú odobrovať neskoro.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca prednostu – ak je dôvod a sú pochybnosti, vyzval konateľa BS. s. 
r.o., aby povedal, ktoré z činností uvedené v predloženom návrhu uznesenia je nutné schváliť. 
 
Ing. Jakubovie, konateľ BS s. r. o. – predmet činnosti pod bodmi a + b je bezpodmienečne 
nutný, bod c je ohlasovaná živnosť, bod d + e sa vykonáva dodávateľsky, body f + g sú 
nevyhnutné pre nájomníkov, ktorí nemajú založené spoločenstvá v zmysle zákona NR SR č. 
182/1993 Z. z.. Na činnosti uvedené v bodoch a) až e) je vydaný súhlas Valného 
zhromaždenia BS s. r. o. Banská Štiavnica.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – podstata je v tom, že sa jedná o úvery na 
zatepľovanie bytov a zlepšenie statiky. Ministerstvo výstavby a RR prispieva nenávratnou 
čiastkou, byty, ktoré nebudú zateplené, nebudú zaradené do I. kategórie. V prípade bratia 
úveru vlastníci bytov ručia svojimi bytmi. Netýka sa to bytov vo vlastníctve mesta. Obnovou 
objektu stúpne hodnota bytov. V prípade, že vlastníci bytov nemajú založené spoločenstvo, 
sami nemôžu požiadať o zateplenie formou poskytnutia úveru. 
 
Mestské zastupiteľstvo po dlhej diskusii hlasovalo nasledovne: 14 bolo za, 2 sa zdržali 
hlasovania  a bolo prijaté      
 

Uznesenie č. 140/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti, zapísaného v zakladateľskej listine spoločnosti   
     Bytová správa, s. r. o. Banská Štiavnica 
a)  Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj  
     doplnkových služieb 
b)  Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 
c) Činnosť organizačných a ekonomických poradcov 
d) Vedenie účtovníctva 
e)  Spracovanie údajov 
f)  Sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne 
g)  Sprostredkovanie zmlúv o stavebnom sporení 
 
7. Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. P. Balžanka. 
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – materiál nebol prerokovaný v Mestskej rade, súhlasí 
s vytvorením miesta informátora v centre klientskych služieb a so zvýšením úväzku na úseku 
sociálnych služieb. Pracovnú náplň 2 údržbárov treba presne špecifikovať, na Oddelení 
KCRaŠ je pracovník na 0,4 úväzok, ktorý vykonáva údržbu. Nie je mu jasné, o aký majetok 
sa budú starať novoprijatí zamestnanci. Materiál treba spracovať podrobne.     
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Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – Bytová správa s. r. o. sa zaoberá správou 
bytového fondu, aj opravou menších nehnuteľností, ktoré sú v majetku mesta. Cieľom je určiť 
rozsah činností, ktoré budú vykonávať zamestnanci na tomto úseku centrálne. Jeden 
zamestnanec bude viesť evidenciu majetku a druhý bude zodpovedný za výkon údržby. 
V súčasnosti opravy rôzneho rozsahu vykonáva vedúci Oddelenia organizačného, VS a SV, 
ktorý ma k dispozícii náradie. Taktiež amfiteáter nemá dozor.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – ide o záväzný materiál, mesto môže dať majetok 
spravovať Bytovej správe s. r. o.. Dvaja ľudia zaťažia rozpočet mesta cca o 700 tis. Sk. Práce 
sa dajú zabezpečiť cez iné subjekty, navrhované riešenie je nepraktické. Navrhol 2 miesta 
neschváliť, spracovať zoznam budov, ktorých sa to týka.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta -  je potrebné odbremeniť odborných 
zamestnancov od údržby majetku.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ -  nie je doriešený areál školy v súvislosti s výstavbou 
miniihriska. Čo sa týka Bártovho domu – zamestnanec by sa mohol presunúť do budovy MsÚ 
a objekt predať.  
Materiál nie je dobre pripravený, je treba zdôvodniť navýšenie mzdových prostriedkov.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – prikláňa sa k myšlienke nenavyšovania mzdových 
prostriedkov, počet zamestnancov MsÚ sa stále zvyšuje. Spracovaný audit  poskytol určitý 
obraz o vyťaženosti zamestnancov.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  na jednej strane vzniká kritika za nárast počtu 
zamestnancov MsÚ, na druhej strane mesto supluje zhoršenie služieb pre obyvateľstvo 
(absencia notára).  Keby bol informátor riešený z radov zamestnancov, tiež by chýbal.  
Starostlivosť o majetok nie je na dostatočnej úrovni, taktiež novovzniknuté ihriská na území 
mesta potrebujú starostlivosť. Navýšenie miezd je vážne, naopak sanovanie znižujúcej 
hodnoty sa majetku mesta je vážny problém.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – informátor v klientskom centre bude musieť poskytnúť 
informácie o agende celého MsÚ, nadväznosti na iné úrady. Cieľom bude vytvorenie 
bezbariérového vstupu do centra.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – chápe potrebu navrhovaného riešenia, alebo jeho predvolebné 
predsavzatie bolo udržať pôvodný stav zamestnancov.   
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – niektoré objekty v majetku mesta sú nepotrebné a je 
možné ich odpredať.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – navrhol osobitné hlasovanie: 
za prijatie 2 zamestnancov na úseku starostlivosti o majetok mesta hlasovali len 5 poslanci, 
taktiež neschválili ani prijatie jedného zamestnanca na tomto úseku.  
Vytvorenie funkcie informátora podporila väčšina prítomných poslancov, tiež aj zvýšenie 
úväzku na úseku sociálnych služieb bolo väčšinou hlasov schválené.  
Na ďalšie rokovanie MsR bude predložený materiál k vytvoreniu funkcie starostlivosti 
o majetok mesta aj s podrobným komentárom a zoznamom objektov. 
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Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo   
  

Uznesenie č. 141/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
    V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov doplnenie  
    organizačnej  štruktúry Mestského úradu o funkciu:  
    - informátor v centre klientskych služieb na oddelení organizačnom, vnútornej správy  
      a sociálnych vecí MsÚ – úväzok 1,0 
    - zvýšenie úväzku z 0,5 na celý úväzok na úseku sociálnych služieb na oddelení  
      organizačnom, vnútornej správy a sociálnych vecí MsÚ 
 
8. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Štiavnica, slúžiacim pre potreby RN n. o.  
    Banská Štiavnica   
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. P. Balžanka, 
spracoval ju Mgr. Michal Hasara, riaditeľ RN n. o..  
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta -  návrh opisuje postup, ktorým sa  oficiálne 
deklaruje možnosť  spolupráce s investorom NaP Žiar nad Hronom s. r. o.. Banskoštiavnická 
nemocnica by v krátkom čase za súčasných podmienok nemusela fungovať, zostalo by 
nemocničné zariadenie iného štandardu, aké očakáva obyvateľstvo mesta. Materiál, možnosti 
a ponuky už boli predkladané niekoľkokrát, riaditeľom Ing. Šulekom, povereným riaditeľom 
MUDr. Vojtášom, súčasným riaditeľom Mgr. Hasarom, vždy sa hovorilo o potrebách. Teraz 
je predložený návrh, ktorý môže s vysokou pravdepodobnosťou riešiť Banskoštiavnické 
zdravotníctvo.  
Mgr. Hasara – predložená správa podrobne analyzuje stav RN n. o., informuje o rokovaniach    
a prečo sa bude rokovať s jedným subjektom, a to s neziskovou organizáciou Nemocnice 
a polikliniky. Materiál obsahuje aj výňatky zo zasadnutí Správnej rady RN n. o. v priebehu 
roka 2007. Na základe týchto informácií začali prebiehať ďalšie rokovania s ohľadom 
oživenia pôvodného zámeru. Boli dohodnuté niektoré zmeny v projekte, nebude sa vkladať 
majetok mesta do už existujúcich spoločností, ale bude vytvorená nová akciová spoločnosť, 
pričom dôjde k oceneniu nehnuteľnosti nezávislou osobou, ktorá potvrdí majetok mesta 
Banská Štiavnica, Valné zhromaždenie a Dozorná rada bude mať posilnené kompetencie 
a bude musieť súhlasiť s postupnosťou krokov.        
 
Diskusia:  
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – spýtal sa, či vytvorená  pracovná skupina dala 
vyjadrenie k obsahu predkladanej správy.  
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – na tvorbe materiálu pracovali viacerí členovia pracovnej 
skupiny.  
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – spýtal sa, či sa riaditeľ RN n. o. stotožňuje s predloženým 
programom spoločnosti NaP Žiar nad Hronom, on je zodpovedný za chod Nemocnice.     
 
Mgr. Hasara riaditeľ RN n. o. -  predložený projekt bol riešený s Ing. Kubáňom za posledné 
2 mesiace, riešili sa možnosti a formy spolupráce. Bolo dohodnuté nasledovné: 
Investičná časť -  bude zachovaná, obsah a rozsah sa nemení. 
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Činnosť oddelení – za posledné 4 mesiace došlo v niektorých častiach k zmene. Spočívajú 
v územnom rozdelení, chirurgické oddelenie predpokladá vytvorenie špecializovaných 
a špeciálnych projektov otvorených v roku 2008. U ostatných oddelení je predpoklad 
fungovania v nezmenenej podobe. Novinkou bude umiestnenie pľúcneho oddelenia do RN n. 
o.. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – treba vysvetliť, čo to znamená pre ľudí, aké je riziko. 
Nemocnica nebola zaradená do siete poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, mesto nemá 
financie a či zvládne plniť funkciu Nemocnice v plnej miere. Mesto je zodpovedné za chod 
Nemocnice a či je teraz najvyšší čas s niekým sa spojiť a zabezpečiť chod  Nemocnice.   
 
Mgr. M. Hasara, riaditeľ RN n. o. – existujúci stav je taký, že starý región má 3 nemocnice, 
ktoré majú limity. Garantované zmluvy bude mať len jedna nemocnica, ktorá bude zaradená 
do zoznamu. Prečo NaP Žiar nad Hronom? Odpoveď je jednoduchá. Región má istý počet 
pacientov, keby nebola vôľa zaradenia našej nemocnice do siete, dohoda zabezpečí, že 
Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica si budú limity posúvať, aby fungovali štyri 
oddelenia (chirurgia, interné, ARO, gynekológia a pôrodnica). V opačnom prípade budeme 
pred dilemou, ktoré oddelenia budú zachované a Nemocnica bude žiadať príspevok od mesta. 
Peniaze, ktoré v regióne sú, budú rozdeľované medzi Žiar nad Hronom a Banskú Štiavnicu. 
Z dlhodobého hľadiska Nemocnica nebude schopná poskytovať  starostlivosť na jestvujúcich 
oddeleniach. Znížením limitov dôjde k zatváraniu oddelení. Verejnosť musí byť informovaná, 
aké budú vzťahy medzi Nemocnicou a Mestom. Uznesenie zakladá určitý proces, dôjde 
k vyčisteniu stanov, proces nie je zavŕšený. Mesto ho môže usmerňovať.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – robil sa prepočet, v prípade, že sa limity znížia, budú 
sa rušiť oddelenia a prepúšťať zamestnanci. Ak to pôjde voľným pádom, aké náklady bude 
musieť mesto znášať v priebehu ½ - 1 roka.  
 
Mgr. Hasara – mesačný náklad na 1 zamestnanca je 25 tis. Sk, pri súčasnom stave 150 
zamestnancov v prípade masového prepúšťania bude potreba miliónov na odstupné.  
 
JUDr. R. Papp, advokát – ak má projekt fungovať, prioritnou úlohou je ochrana majetku 
mesta a strategického investora, mesto má 34 % podiel formou nepeňažného vkladu. Mesto 
bude mať člena predstavenstva a bude svojimi rozhodnutiami brániť scudzeniu majetku. 
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – žiadal, aby sa k projektu vyjadril bývalý riaditeľ RN n. 
o. Ing. Šulek, keďže nie je k nahliadnutiu zakladacia listina, poverovacia zmluva, nie sú 
predložené stanovy spoločnosti, ide o hodnotu majetku cca 150 mil. Sk.   
 
Ing. Šulek – mal sa urobiť verejný tender, verejná súťaž neprebehla, proces je hraný tak, aby 
bol jasný víťaz. O nemocnicu prejavila záujem napr. spoločnosť Unifarma. Riaditeľom RN n. 
o. bol 1,5 roka a je presvedčený, že v prípade vyhlásenia tendra by sa  prihlásilo viac 
záujemcov.  V nemocnici nie je sila, aby sa vytvoril privatizačný tím. Z jeho pohľadu ide 
o netransparentnú privatizáciu. Netvrdí, že NaP Žiar nad Hronom nie je dobrý investor, ale 
nemá ho s kým porovnať.  
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Ing. Kubáň, NaP Žiar nad Hronom – v rámci indikátorov kvality, Žiarska nemocnica, ktorú 
prebrali v druhej polovici roka 2005, je jedným zo 60-tich indikátorov kvality v rámci 
hodnotenia svetovej zdravotníckej organizácie. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – proces beží od januára, je hodina dvanásta. Povedal, že 
s ťažším svedomím by bol spolupredkladateľom projektu spoločnosti, keby za ňou nebolo 
zdravotnícke zariadenie, ale investor, ktorý nemá skúsenosti.  Do takejto akciovky, keby 
investor dával aj dvojnásobne viac peňazí, ale nemal by skúsenosti, návrh by nepredkladal. Je 
to pridaná hodnota. Nikto z investorov takúto hodnotu nevedel dať. (s Levickou nemocnicou 
už skúsenosti máme). Štyri mesiace Žiarska nemocnica objektívne pomáha držať Banskú 
Štiavnicu nad vodou a teraz ju ideme podozrievať, že ide našu Nemocnicu vytunelovať. 
Týmto dokumentom sa neschvaľuje testament, otvára sa cesta, aby o pár týždňov mohol 
predložiť dokument zakladajúcich listín k nahliadnutiu, aby po dôkladnom uvážení boli 
vybratí kľúčoví ľudia, ktorí budú zastupovať mesto a aby sa podpisom spečatila spolupráca. 
O nič viac dnes nejde. Rešpektuje, že prevádzkovatelia Žiarskej nemocnice musia vedieť, že 
v konkurenčnom prostredí kraja je naše zariadenie s nimi. Treba povedať, či Banská Štiavnica 
v konkurenčnom boji dokáže zvíťaziť nad Žiarskou nemocnicou.  
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – žiadal doplniť do uznesenia, že Mestské zastupiteľstvo bude  
mať  pred podpisom zakladajúcich listín tieto k dispozícii k nahliadnutiu.     
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – doteraz nebola prednesená dlhodobá vízia Nemocnice, 
vždy to bolo len na 3 mesiace dopredu. Položil otázku, či je mesto schopné zabezpečovať 
zdravotnícku starostlivosť na súčasnej úrovni. Problém sa odďaľuje, je za také riešenie, aby sa 
nezvyšoval dlh Nemocnice, doteraz ešte nie je splatený poskytnutý úver mestom.   Nevie, či 
je mesto schopné určité veci zvládať. Strategický partner sa hľadá už dlhšie, aká je iná 
alternatíva.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – zaráža ho, že investícia druhej strany je 600 tis. Sk, 
z akých finančných zdrojov bude zriadené CT pracovisko, či bude vzatý úver a založí sa 
nemocnica.  
 
JUDr. R. Papp, advokát – mesto vkladá 34 % podiel, zvyšok bude zaúčtovaný na 
kapitálovom fonde, bude sa vytvárať zisk, napr. ak bude nemocnica ohodnotená na 100 tis. 
Sk, tieto sa budú postupne uvoľňovať na kapitálové výdavky. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, či je mesto schopné samo prevádzkovať 
Nemocnicu alebo potrebuje spoločníka.    
 
Mgr. Hasara, riaditeľ RN n. o. – sami nie, je nutné hľadať investora, partnera.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec MsZ – nepočul názory našich lekárov, ale on má 
taký názor, že jediným spôsobom fungovania Nemocnice je spolupráca so silným partnerom. 
Výber bol možno netransparentný, ale nevidí iné východisko.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -   lekári odkladajú odchody do zahraničia a čakajú na 
rozhodnutie. Možno Žiarska nemocnica ponúkne lekárom prácu. 
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PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – mesto dostalo nemocnicu od štátu za   1,- Sk, ani jeden 
z riaditeľov sa nezaoberal jej technickým stavom  a vykurovaním objektu.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, či predložený návrh je v intenciách zákona. 
 
JUDr. R. Papp, advokát – áno, iná právna forma nie je.   
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – veci sa zlaďovali medi mestom (JUDr. Jaďuďová) 
a zástupcom NaP (JUDr. Papp).    
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – je potrebné zamyslieť sa nad kontrolnou stránkou 
ochrany majetku, či sa majetkovými vecami zaoberajú profesionáli a zadefinovať stupeň 
ochrany. 
 
JUDr. Papp, advokát -  stupeň kontroly závisí od mesta, mesto má členov v Správnej 
a Dozornej rade, spoločnosť riadia profesionálni manažéri. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – spýtal sa, či sa bude do Banskoštiavnickej nemocnice 
investovať novou technológiou.  
 
Ing. Kubáň – do 10 mil. Sk novou technikou , napr. pri  CT je to repasovaná technika. 
Investície  zvažujú individuálne, starajú sa o pacientov Žiarskeho regiónu, Kremnicko, 
postupne Nová Baňa a aj Banská Štiavnica využívajú služby Žiarskej nemocnice. 
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – ak by chcel jeden z partnerov odísť, aké to bude mať 
následky, aké bude odškodnenie.  
 
Ing. Kubáň, NaP – oddelimitovanie je možné pri akejkoľvek forme fungovania.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – myslí si, že vzťahy medzi Banskoštiavnickou a Žiarskou 
nemocnicou nie sú ideálne, ako sa zabráni tomu, aby z objektu nevzniklo kongresové 
centrum. Ako je ošetrené stlmenie majetku.  
 
Ing. Kubáň, NaP – návrh MZ SR hovorí o nezazmluvnení jedného zariadenia, buď sa spoja 
s Banskou Štiavnicou alebo s Novou Baňou, Žiaru chýbajú lôžka. Zariadenie je stanovené 
v zmysle zdravotníckych noriem, nevie, na aký iný účel by sa dala budova využiť. 
Nezaoberajú sa inou činnosťou, priestory prenajímajú na bežné služby súvisiace 
s nemocnicou.  
 
JUDr. R. Papp, advokát – ak by strategický investor chcel odísť, v stanovách bude 
zadefinované, akým spôsobom, napr. ponúknuť podiel druhému akcionárovi, predkupné 
právo.      
  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – žiadal, aby obsah zakladajúcej zmluvy podliehal 
schváleniu MsZ. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  stanovy pripraví advokát NaP a. s. v spolupráci  
s právnym oddelením MsÚ, bude možné do nich nahliadnuť. Treba, aby to bolo dopredu  
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dobre premyslené, aby majetok získaný od štátu slúžil občanom mesta. Spýtal sa zástupcu 
NaP Žiar nad Hronom, aký je časový interval na ukončenie rokovania.  
 
Ing. Kubáň, NaP – treba sa rozhodnúť čo najrýchlejšie, verí v pozitívny koniec.  
 
Mestské zastupiteľstvo po dlhej diskusii väčšinou hlasov (14 za, 2 sa zdržali) prijalo    
  

Uznesenie č. 142/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
V súlade so zámerom vytvorenia partnerstva mesta Banská Štiavnica a strategického 
investora: Nemocnice a polikliniky ZH, s.r.o., IČO: 36 641 341 (ďalej len „strategický 
investor“), formou súkromnej akciovej spoločnosti so základným imaním 1.000.000,00 SKK, 
v ktorej bude mať mesto Banská Štiavnica 34% podiel na základnom imaní novozaloženej 
akciovej spoločnosti a strategický investor 66% podiel na základnom imaní novozaloženej 
akciovej spoločnosti. 
 
1. schvaľuje: 
 

a) založenie súkromnej akciovej spoločnosti so základným imaním vo výške 
1.000.000,00 SKK, pričom mesto Banská Štiavnica bude ako zakladateľ participovať 
na základnom imaní 34%-ým podielom a strategický investor ako druhý zakladateľ 
bude participovať na základnom imaní novozaloženej akciovej spoločnosti 66%-ným 
podielom; 

 
b) vstup mesta Banská Štiavnica do novozaloženej akciovej spoločnosti formou 

nepeňažného vkladu, pričom nepeňažný vklad mesta Banská Štiavnica do základného 
imania spoločnosti bude pozostávať z hmotného investičného majetku a nehmotného 
investičného majetku Nemocnice Banská Štiavnica s tým, že mesto Banská Štiavnica 
nadobudne akcie rovnajúce sa podielu 34% na základnom imaní novozaloženej 
spoločnosti; 

 
c) vypracovanie znaleckého posudku, ktorým bude ocenená hodnota nepeňažného 

vkladu, prostredníctvom ktorého sa bude mesto Banská Štiavnica podieľať na 
základnom imaní novozaloženej akciovej spoločnosti; 

 
d) zaúčtovanie sumy prevyšujúcej čiastku, v akej sa nepeňažný vklad mesta Banská 

Štiavnica započítava na vklad do základného imania novozaloženej akciovej 
spoločnosti na kapitálovom fonde novozaloženej akciovej spoločnosti; 

 
e) aby na návrh boli za členov dozornej rady novozaloženej akciovej spoločnosti zvolení 

Mestským zastupiteľstvom  dvaja zástupcovia mesta Banská Štiavnica; 
 

f) aby na návrh bol  za člena predstavenstva novozaloženej akciovej spoločnosti zvolený 
Mestským zastupiteľstvom  jeden zástupca mesta Banská Štiavnica; 
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g) poveruje primátora mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavla Balžanku na vybavenie 
a podpísanie všetkých dokumentov bezprostredne súvisiacich s vyššie schválenými 
bodmi uznesenia. 

 
2. schvaľuje: 
 
Následné uzavretie Zmluvy o nájme medzi novozaloženou akciovou spoločnosťou ako 

prenajímateľom a Regionálnou nemocnicou, n. o. ako nájomcom, ktorej predmetom bude 

nájom nehnuteľnosti - Nemocnica Banská Štiavnica. 

3. schvaľuje: 
 
Nasledovnú zmenu členov v správnej rade Regionálnej nemocnice, n. o. s tým, že z celkového 
počtu 5 bude mať v Správnej rade mesto Banská Štiavnica dvoch členov, zvyšných troch 
navrhne strategický investor vrátane predsedu správnej rady. V dozornej rade vymenuje 
investor predsedu dozornej rady a Mesto Banská Štiavnica zvyšných členov. 

 

4. berie na vedomie: 

Hmotným investičným majetkom a nehmotným investičným majetkom Nemocnice Banská 
Štiavnica na účely tohto uznesenia sa rozumie: 

a) nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu Banská Bystrica, 
Správa katastra Banská Štiavnica na Liste vlastníctva č. 1 ako 

� budova Regionálnej nemocnice, n. o., súp. č. 1491 postavenej na pozemku 
parc. č. CKN 5325/1 o výmere 2 707  m2, zastavaná plocha, 

� parc. č. 5325/1 o výmere 2 707 m², zastavaná plocha,  
� parcela č. 5325/2 o výmere 183 m², zastavaná plocha,  

b) nehmotný majetok vedený na účte 013 a 018 na stredisku 035 v hodnote ku dňu 
založenia akciovej spoločnosti,  

c) umelecké dielo vedené na stredisku 035 v hodnote ku dňu založenia akciovej 
spoločnosti, 

d) sanitné vozidlá BS 431 AB a BS 318 AB 
e) stroje, prístroje a zariadenia vedené na účte 022 na stredisku 035 v hodnote ku dňu 

založenia akciovej spoločnosti, 
f) drobný dlhodobý hmotný majetok vedený na účte 028 na stredisku 035 v hodnote ku 

dňu založenia akciovej spoločnosti. 
g) iný majetok ako je uvedené v písm. a) – f) za podmienky, že v čase schválenia tohto 

uznesenia je daný Mestom Banská Štiavnica do užívania Regionálnej nemocnici, n. o., 
na základe nájomnej zmluvy a je vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.  

 

5. ž i a d a   

    primátora mesta, aby pred podpisom zakladacej zmluvy akciovej spoločnosti,  

    jej obsah bol schválený Mestským zastupiteľstvom.   
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9. Rôzne 

- Správa o odstraňovaní  havarijnej situácie strechy krytej plavárne 
Písomná informácia tvorí prílohu zápisnice. Spracoval ju Ing. Igor Mičko, odd. výstavby, ÚP 
a ŽP. Spravodajstvo k bodu podala prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková – na objekte Plavárne 
poškodilo krytinu, bola odtrhnutá časť oplechovania a priľahlá časť krovu. Vzniknuté náklady 
120 tis. Sk nie sú v rozpočte, náklad sa bude musieť vykryť medzirozpočtovým opatrením, 
ktorý sa dostane do ďalšej úpravy rozpočtu.  
 
Diskusia:  
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – v súvislosti s otvorením SKI Centra by sa malo 
uvažovať o obnove objektu plavárne, oživiť ju, možno aj podaním projektu cez rozvojového 
manažéra mesta. Vhodné by bolo aj zníženie výšky bazénu na 2 m. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – v rámci tohto bodu sa natíska sa otázka, či Plaváreň nie 
je zrelá na verejno právne partnerstvo, či poslanci nepoznajú niekoho, kto by bol ochotný 
spolufinancovať Plaváreň. Rozvojový manažér M. Kapusta aktuálne nevedel podať projekt 
v rámci programu nórskeho finančného mechanizmu, ktorým by sa dali vykryť rekonštrukčné 
práce, prostriedky sa pohybujú rádovo v miliónoch. Navrhol dať ponuku na internet, 
väčšinový podiel by si nechalo mesto, návrh dal na zváženie poslancom s tým, aby sa služba 
zachovala v kontexte s budovaním SKI CENTRA. 
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – súhlasí so zverejnením ponuky cez internet a prostredníctvom 
novín.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – navrhol rokovanie medzi Mestom a SKI CENTROM, 
s ponukou služby plavárne.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – už  v predchádzajúcom období bolo uvažované 
o využívaní Plavárne a telocvične ZŠ A. Sládkoviča ako jedného mestského areálu, existuje tu 
väzba na štadión, treba využiť celý areál.      
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – prisľúbil uskutočnenie oficiálneho rokovania 
o možnosti vytvorenia lyžiarsko kúpeľného poukazu.  

 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 143/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 
     Správu o odstraňovaní havarijnej situácie strechy krytej plavárne.  
 
- Správa o zámere výstavby marketu TESCO v Banskej Štiavnici  
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovateľom je Ing. A. Prefertusová, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, ktorá zdôraznila, že 
uvedené údaje sú najaktuálnejšie. 
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Diskusia:   
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – predajom pozemku sa investorovi dala možnosť robiť 
si s pozemkom čo chce, jeho osobne zaujíma vzhľad budovy, ktorá nebude mať okná, 
prevláda asfaltová plocha na parkovanie, upozornil na konfliktný systém príjazdových 
komunikácií. Požaduje zmenu projektu objektu s fasádnymi úpravami. Dal do pozornosti, že 
nad objektom bude umiestnená budova zberných surovín.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – poskytne materiál predsedovi Komisie RR, výstavby, 
ÚP a ŽP, čo TESCO obyvateľom ponúka, nech aj splní.  
 
Ing. A. Prefertusová, ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP – s TESCOM sa dá bezproblémovo 
komunikovať.  
 
Mgr. P. Balžanka oznámil prítomným, že Ing. Adela Prefertusová úspešne absolvovala 
výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia výstavby, ÚP a ŽP, ktorú od 1. 9. 2007 
zastáva.    
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 144/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie 
     Správu týkajúcu sa zámerov výstavby marketu TESCO Banská Štiavnica. 
 
- Dôvodová správa k návrhu na vyradenie zo siete škôl MŠ SR 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Na návrh primátora mesta ju predložila, spracovala 
a spravodajstvo k nej podala PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva – dôvodová správa je 
podkladom, ktorý by mal pomôcť pri rozhodovaní na októbrovom MsZ, kde sa bude 
rozhodovať o vyradení zo siete škôl. Materiál reaguje na nové skutočnosti a hospodárenie 
škôl.  
 
Diskusia:    
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, či sa nedá vyčísliť suma, o ktorú ZŠ A. 
Sládkoviča prišla  odchodom Gymnázia.  
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spýtala sa, či je možné racionalizovať k 30. 6. 2008. 
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školstva – stanovený termín je legislatívne primeraný v zmysle 
zákona. 
 
PaedDr. M.  Klauz, poslanec MsZ – Gymnázium dlhuje ZŠ A. Sládkoviča asi 150 tis. Sk za 
obedy.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – je známe, že okolité obce si chcú zachovať školy. 
 
PaedDr. V. Ebert – ide zväčša o I. stupeň. 
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Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – je rád, že materiál bol pripravený skôr, ukazovatele 
sú jasné, Komisia RR, výstavby, ÚP a ŽP dala stanovisko, ktoré poskytuje obraz o stavebno-
technickom stave.    
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – obáva sa, že v októbri nepadne jednoznačné 
stanovisko. Rozhodnutie bude vízionárske. Každý pohľad je iný.    
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – navrhol do ZŠ A. Sládkoviča presunúť Špeciálnu základnú 
školu.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – zriaďovateľom špeciálnej školy je štát.  
 
Materiál slúži ako podnet a prítomní ho vzali na vedomie.  
 
10. Interpelácie a dopyty 
 
Pani Talajová, občan – opakovane žiadala riešenie rušenia nočného kľudu na Mládežníckej 
a Dolnej ulici v Banskej Štiavnici  prevádzkou 6/4. Obyvateľom objektu č. 14  na 
Mládežníckej ulici je vedome poškodzované zdravie, ľudia žijú v permanentnom hluku 
polícia s tým nič nerobí, nič sa nerieši.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora mesta – spýtal sa, ako bola zúradovaná petícia, ktorá 
bola týmito občanmi podaná. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ -  správne konanie riešila Ms. polícia, prevádzke bola 
uložená pokuta vo výške 20 tis. Sk, bola zaplatená, petícia bola doručená na oddelenie 
KCRaŠ MsÚ. 
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – sťažnosť prerokuje v Komisii ochrany verejného 
poriadku  MsZ, uskutočnia sa tri akcie zamerané na dodržiavanie verejného poriadku a 
kontrolu dopravy. Preveruje, aká je  možnosť zakázať hudobnú produkciu po 22.00 hod. vo 
všetkých prevádzkach na území nášho mesta. Kontroly budú náhodné, uskutočnené 
v spolupráci s Mestskou políciou.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – problém môže vyvrcholiť až návrhom na zrušenie 
prevádzky.  
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – museli by byť uskutočnené merania hladiny hluku, 
podložené listinným dôvodom. 
 
Pani Talajová, občan – keď sa robila posledná kontrola, akcia v podniku sa neuskutočnila. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, kto vydáva povolenia prevádzkam, pretože 
MsPo končí službu o 23.00 hod. a vypína kamery. Tiež má skúsenosti s rušením nočného 
kľudu v meste.   
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Ľubomír Barák, poslanec MsZ -  problémy nastali s prevádzkou 6/4, stanovili sa pravidlá. 
Nesplnil sa krok, aby MsPo mala pri podniku službu, v blízkosti sú aj iné podniky. Obhajoval 
ľudí, ktorí poskytujú služby, ale za dodržania určitých pravidiel. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  zamestnankyňa Oddelenia  kultúry, cestovného ruchu 
a športu vydáva povolenia prevádzkovej doby a hudobnej produkcie. Sú aj výnimočné 
povolenia na hudobnú produkciu, ale ich počet v týždni musí byť dodržaný. V spolupráci 
s MsPo musia byť povolenia odkontrolované, pri ich porušení nasleduje upozornenie, sankcia, 
ktorej výška musí pokryť náklady na meranie hluku, administratívne náklady. 
 
Ing. V. Kotilla, náčelník MsPo -  pani Čunderlíková, vedúca prevádzky 6/4 dostala 
opakovane pokutu, MsPo nemá hlukomer, ale urobila fotodokumentáciu a bude dávať pokuty. 
V súčasnosti má však nedostatok ľudí.  
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – existuje kamerový systém, osoby na verejnom 
priestranstve  sa musia správať ako účastníci cestnej premávky, ak tomu tak nie je, treba ich 
pokutovať. Oddelenie výstavby MsÚ pri povoľovaní obnovy objektov susediacich 
s verejnými chodníkmi a cestami, musí stanoviť spôsob ich označenia. 
Navrhol v čase konania akcií, aby boli na cestu umiestnené zábrany, čím by sa zamedzil vstup 
taxíkom.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – problém je vážny,  petícia bola prijatá, bude sa konať, 
treba nájsť kompromis, aby mohli ľudia v meste spokojne žiť a podnikatelia podnikať.  
Situáciu treba riešiť systémovo.   
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – treba vymaľovať vstupné priestory  kina, 
- žiadal dovybavenie oddelenia výstavby 
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – mal pripomienku k domácim daniam, obyvatelia Šobova 
neuhradili poplatok za domový odpad, treba to riešiť. 
Spýtal sa, či sa  môže na rokovaniach  MsZ napojiť na vlastný notebook a žiadal predkladanie 
materiálu v digitálnej forme.  
- pri Piarskej bráne trčia káble zo stĺpu, treba to pozrieť 
- žiadal zahrnúť do rozpočtu čiastku, týkajúcu sa údržby mestskej zelene, výrubov,   
 vytipovanie miest, ktoré sa dajú realizovať hneď a ktoré v ďalšom období, preveriť možnosť  
 pomoci zo strany školákov .  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – spýtal sa prítomných poslancov, koľkí majú záujem 
o zakúpenie notebookov. Prihlásilo sa 10 poslancov. Bude spracovaný návrh na zakúpenie 
notebookov.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – nákup bude možný len v budúcom roku, pretože 
tento rok to nedovoľuje mestský rozpočet.  
 
Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – tlmočila požiadavku obyvateľov Rakytovej ulice, 
ktorí sa sťažujú na zapáchajúci vytekajúci septik, 
- spýtala sa, ako bude udržiavaný a kosený suchý tajch, ktorý je využívaný častejšie ako  
   v minulosti školákmi a širokou verejnosťou,     
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- na Ulici Obrancov mieru (pri pani Esterházyovej – smer na Štiavnické Bane) je zarastený  
   odvodňovací jarok, je potrebné ho vyčistiť,   
- ulica Botanická – cesta je vo veľmi zlom stave, jej oprava je akútna 
 
Ing. Hlinka, odd. PaSM -  na Ulici Botanickej je upchatá kanalizácia, ktorá sa aktuálne rieši, 
časť sa prepláchla, 2/3 sú upchaté, bude sa musieť rozobrať a vymeniť.  
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – žiadala vyčistenie priestoru a vypílenie kríkov za posledným 
panelákom na Ul. L. Svobodu (ružový panelák), ide o strminu smerom na ul. J. Fándlyho, je 
tam nahádzané množstvo odpadu. 
 
Ing. O. Michna, poslanec MsZ – dal podnet na obnovenie tabúľ označujúcich národné 
kultúrne pamiatky, sú zle čitateľné z dôvodu patiny a nevhodného typu písma.  
 
Ľubomír Barák, poslanec MsZ – upozornil na havarijný stav po rozkopávke na 
Mládežníckej ulici (v smere od Lesníckej ulice) 
- chýba správa vyhodnocujúca Salamander, nebolo zabezpečené ozvučenie mesta 
- pýtal sa, kedy budú skolaudované byty na Povrazníku, akou formou budú vybratí nájomníci 
- kto bude zostavovať plán zimnej údržby, ako bude v súvislosti s fungovaním SKI Centra 
zabezpečená údržba ciest a parkovísk 
- tlmočil prednostke MsÚ poďakovanie občanov za dôstojné vedenie smútočného obradu Ing. 
Mariána Lichnera, CSc.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – Komisia sociálna, zdravotná a bytová  MsZ na svojom 
zasadnutí určí kľúč na prideľovanie bytov na Povrazníku, 
- zimná údržba v súvislosti s otvorením SKI Centra bude v réžii strediska. 
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa na termín kolaudácie vodovodu Štefultov, kedy 
bude realizované asfaltovanie cesty. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ  - termín bude dohodnutý po osobnom rokovaní v 39. 
týždni, nedostatky sa budú môcť odstraňovať aj po kolaudácii.  
 
Ing. S. Palovič, poslanec MsZ – navrhol zahrnúť do rozpočtu pre budúci rok kampaň 
k separovanému zberu, aby mohol fungovať na vyššej úrovni.  
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – vedenie mesta sa zamýšľa nad vytvorením pracovného 
miesta, ktorého náplňou by bol separovaný zber, osveta, vypracovávanie časti projektov, 
získavanie peňazí na odpadové hospodárstvo, do októbrového MsZ bude predložená správa, 
týkajúca sa odpadov, materiál existuje aj v digitálnej podobe.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – informoval o stanovisku VÚC BBSK, ktorý súhlasil 
s odpredajom areálu SOUL na Šoltésovej ulici, poslanec za VÚC BBSK pán Binder vyvinul 
iniciatívu, získal 17 poslancov, ktorí súhlasili zo zvolaním mimoriadneho zasadnutia, ktoré by 
sa  opätovne zaoberalo týmto areálom. Je záujem, aby BBSK uskutočnilo svoje zasadnutie 
v Banskej Štiavnici.  
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MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – na ulici Energetikov boli čistené rigoly, ale odstránená 
tráva a zemina zostali na kôpkach, do budúcna to treba odstrániť hneď. 
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec MsZ – v priestore pri ZUŠ (smer na Ružovú ulicu 
+ schody) miznú medené žľaby, spýtal sa možnosť monitorovania priestoru kamerou. 
 
Ing. J. Čabák – povedal, že priestor je osvetlený VO, poďakoval TS m. p. za promptné 
očistenie priestoru po Salamandri.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ  - tlmočil požiadavku lekárov slúžiacich LSPP, aby boli  
v rámci zimnej údržby frézované uličky na Resle a iné menej dostupné ulice.  
Cesta na Ul. D. Licharda si vyžaduje spevnenie, je akútne získať prostriedky na zachovanie 
ciest takéhoto typu.   
Vyberanie vstupného Salamander malo negatívne odozvy.    
 
Ing. Čabák – robila sa obhliadka Ul. D. Licharda, autá by mali dodržiavať dopravné 
predpisy, je tam zakázaný vstup nákladných áut. Je potrebné dať spracovať statický posudok 
a zistiť v akom stave je múr. 
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – žiadal úpravu Remeselníckej ulice, na Bankách 
v križovatke ulíc Horná a Hlavná je potrebné dokončiť prekopávky od potoka, 
Navrhol zníženie rýchlosti na Ulici Hájik, napr. spomaľovacím prahom. 
- Navrhol zrušenie zastávky MHD na Križovatke, ktorá v čase dopravnej špičky blokuje 
premávku na ceste.  
  
Ivan Beňo, poslanec MsZ – je za výber vstupného na Salamander 
- kladne hodnotil Beh ústavy, ktorý už má lepšie meno ako Beh trate mládeže.     
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – je potrebné zvážiť investíciu na odvodnenie 
kruhového objazdu na Križovatke. 
 
Ing. J. Čabák, zástupca primátora – kruhový objazd nie je odovzdaný do užívania 
- SAD Zvolen prezentovala letné podujatia Banskej Štiavnice a bola ústretová, keďže 95 % 
požiadaviek mesta zakomponovala do cestovných poriadkov, ďalšie požiadavky budú SAD 
predložené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 220 - 
 
 
10. Záver   
 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka skonštatoval, že boli vyčerpané všetky boli rokovania, 
poďakoval prítomným za účasť  a  Mestské zastupiteľstvo o 19.00 hod. ukončil.    
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