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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 22. novembra 2007 
 
 
 

Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 

      3.    Prerokovanie dokumentov týkajúcich sa vytvorenia spoločnej a. s. v súvislosti  
             s Nemocnicou v Banskej Štiavnici   
      4.    Návrh na prevod majetku do správy – miniihrisko 
      5.    Návrh na úpravu rozpisu dotácií na prenesené kompetencie v školstve 
      6.    Správa o prevádzkovaní plavárne v roku 2007       
      7.    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica o poplatkoch za znečisťovanie  
             ovzdušia – zmena 
      8.    Návrh na úpravu č. 3 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2007 
      9.   Informatívna správa – vyhodnotenie Salamandrových dní 2007 
     10.  Majetkové veci mesta 
            a) Návrh na odpredaj dvojizbového bytu č. 24 s prislúchajúcim podielom pozemku na   
                Ul. Horná Huta 24            
            b) Návrh na predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt pre Juraja Erneka  
                 s manželkou, Banská Štiavnica 
            c)  Žiadosť spoločnosti AGRO BELÁ, s. r. o. o schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej   
                 zmluve č. 1/2004 -  dohoda o predkupnom práve   
            d)  Prenájom lesných pozemkov SOP (Školské lesy Kysihýbel) 
            e)  Návrh na odpredaj nehnuteľností a zrušenie uznesenia č. 80/2007 pre Miroslava  
                 Kalu, Banská Štiavnica  
            f)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Vladimíru Dobrovičovú 
            g)  Návrh na prenájom a odpredaj nehnuteľnosti  pre Jána Cibulu, Banská Štiavnica 
            h)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Milana Beňu, Banská Bystrica – vypustil sa  
                 z programu rokovania   
          ch)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíra Dobroviča, Banská Štiavnica 
            i)   Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre TIDLY s. r. o. Banská Štiavnica 
            j)   Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Petra Luptáka s manželkou 
           k)   Návrh na vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod RN, n. o. Banská Štiavnica   
           l)    Plnenie uznesenia MsZ č. 37/2007 v časti B  (N.I.K. s. r. o.)   
         m)   Žiadosť OZ ART Friends o zriadenie vecného bremena k parcele CKN č. 3569 

     11.  Informatívna správa – vyhodnotenie LTS v informačnom centre Banská Štiavnica 
     12.  Interpelácie a dopyty  
     13.  Rôzne 
            Vybudovanie alternatívneho optického pripojenia do Banskej Štiavnice - informácia 
             Zvýšenie dotácie z rezervy škôl  
     14.  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,  
                            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,                                
                            Ing. Slavomír Palovič, PhDr. Peter Šemoda, Ing. Marián Zimmermann  
  
    Ospravedlnení: Ing. Juraj Čabák, Mgr. Karol Palášthy 
                       
3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
4. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta 
5. Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL s. r. o. Banská Štiavnica 
6. Ing. Marián Jakubovie, riaditeľ BS s. r. o. Banská Štiavnica 
7. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. Banská Štiavnica  
8. Mgr. Michal Hasara, riaditeľ RN n. o.  
 
9. 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  
                                          Ing. Jaromír Piliar, vedúci organizačného odd. 
                                          Marek Kapusta, projektový manažér mesta 
 
 
 
Ostatní prítomní: 
Helena Podracká, KSS  
VIO TV – p. Maruniaková, Mgr. Copláková 
PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta + ŠN 
Ing. Rudolf Valovič, CSc. 
Ing. Michal Diviak  
Štefan Mičura 
Ing. Stanislav Krištoff 
Ján Cibula 
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Na úvod primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka  oboznámil prítomných s prehlásením  
politických strán pôsobiacich v meste Banská Štiavnica vo vzťahu k situácii so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom. Politické strany pôsobiace v Banskej Štiavnici prehlásili, že 
v plnej miere podporujú kroky mesta Banská Štiavnica za zachovanie  Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p.  v Banskej Štiavnici.  Jeho presídlením dôjde k zhoršeniu 
inštitucionálneho postavenia Banskej Štiavnice v rámci Slovenska. Vyslovil poďakovanie 
predsedom koaličných politických strán v našom meste  za podporné stanoviská.  
  
 
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, riaditeľov organizácií zriadených mestom  a občanov mesta. 
Ospravedlnil neúčasť poslancov  Ing. Juraja Čabáka a Mgr. Karola Palášthyho. Predložený 
program rokovania MsZ navrhol primátor mesta pozmeniť nasledovne:  bod Návrh na úpravu 
rozpočtu č. 3 Mesta Banská Štiavnica pre rok 2007 zaradiť ako ôsmy v poradí, správu 
o prevádzkovaní Plavárne v roku 2007  zaradiť ako piaty bod. Z majetkových vecí sa vypustil 
bod Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Milana Beňu z Banskej Bystrice. 
Poslanec PaedDr. Milan Klauz dal návrh neprerokovať dokumenty týkajúce sa vytvorenia 
spoločnej a. s. v súvislosti s Nemocnicou v Banskej Štiavnici, dôvody, ktoré ho k tomu viedli 
tvoria prílohu zápisnice.  Za tento návrh hlasovali len traja poslanci MsZ. Poslanec Ľubomír 
Barák,  vzhľadom k dôležitosti materiálu týkajúceho sa vytvorenia spoločnej a. s. v súvislosti 
s Nemocnicou, navrhol tento bod zaradiť za Kontrolu plnenia uznesení. Upravený program 
rokovania MsZ schválili všetci prítomní poslanci.  Za overovateľov zápisnice primátor mesta 
určil poslancov RNDr. Pavla Bačíka a Ing. Ondreja Michnu.  Zápisnicu z rokovania 
spracovala Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice.  Spracovala ho a spravodajstvo k bodu podala 
prednostka MsÚ Mgr. Nadežda Babiaková – povedala, že uznesenie č. 149/2007 týkajúce sa 
riešenia provizórneho vykurovania lokality Šobov nie je možné splniť. Treba rozhodnúť 
koncepčne, či sa budú byty a vykurovanie na  Šobove rekonštruovať.    
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo    
 

Uznesenie č. 163/2007 
 
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   
     23. októbra 2007.  
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3.   Prerokovanie dokumentov týkajúcich sa vytvorenia spoločnej a. s. v súvislosti   
      s Nemocnicou   v Banskej Štiavnici 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľom je Mgr. Michal Hasara, riaditeľ RN n. o.. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec Ing. Marián Zimmermann, dal do pozornosti návrh uznesenia, ktorý bol 
predložený  bezprostredne pred rokovaním MsZ.  
 
Mgr. Hasara, riaditeľ RN n. o. – povedal, že zámer vytvorenia partnerstva mesta Banská 
Štiavnica a strategického investora bol schválený uznesením MsZ č. 142/2007, teraz sú 
predložené zakladacie listiny, ktoré boli predtým predložené Mestskej rade, Mestskému úradu 
a primárom RN n. o. k pripomienkovaniu. Zakladacia zmluva a. s. bude doplnená v zmysle 
uznesenia, ktoré sa prijme. Do akciovej spoločnosti sa vkladajú len hnuteľné veci, nehnuteľný 
majetok bude majetkom mesta a bude zaň platený nájom.  
Vyjadril sa k predloženým pripomienkam poslanca PaedDr. Klauza – poslaním a. s. je 
majetok vlastniť, zveľaďovať a investovať doňho. Akciová spoločnosť nebude poskytovať 
zdravotnícku starostlivosť, túto bude poskytovať RN n. o.. V zmysle zakladacej listiny 
a štatútu môže dôjsť k obmedzeniu zdravotníckej starostlivosti, ale len v tom prípade, že 
s tým bude súhlasiť mesto. Nájom pre RN n. o. bude 1,- Sk/rok. Bolo deklarované, že nájom 
sa nebude zvyšovať doterajším užívateľom.  
 
Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec  – upozornil na chybu v zakladacej listine v článku VI., mesto má 
mať v dozornej rade dvoch členov.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec  -  reagoval na pripomienky poslanca PaedDr. 
Klauza,   materiál je pripravený, diskusia je otvorená pol roka.  Vznesené pripomienky sú 
veľmi závažné, v prípade takýchto výhrad treba celú vec dobre premyslieť. Mesto sa ľahko 
zbavuje svojho majetku.  
 
Mgr. Balžanka, primátor – súhlasil s tvrdením, že problému sa mesto venuje  pol roka, aj 
iným problémom sa venuje veľa času a koncovka chýba. Návrh už bol viackrát predložený na 
posudzovanie v rámci Mestského úradu i mimo neho. Iný právny pohľad do veci sa nevie 
vložiť. Zúčastnil sa rokovania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej a nemyslí si, že by ich 
názor niečo zmenil. Mesto má možnosť podniknúť aktivity v rámci mesta, ale tieto sú menej 
efektívne ako aktivity iných subjektov. Plaváreň i Nemocnica slúžia svojmu účelu a nemyslí 
si, že mesto bude vedieť Nemocnicu manažovať lepšie ako niekto, kto sa nemocniciam 
venuje.  
 
Ing. Kubáň, NaP ZH – reagoval na pripomienky poslanca PaedDr. Klauza, týkajúcich sa 
hlavne nájmov a odpisov majetku. Akciová spoločnosť môže a nemusí svoj majetok 
odpisovať. Vzájomný vzťah musí byť založený na dôvere. Ako príklad uviedol polikliniku 
v Žiari nad Hronom, ktorá sa v priebehu troch rokov zastabilizovala.  
 
Ľubomír Barák, poslanec  – predložený materiál je dôležitý, chýba záver. Poslanci nemôžu 
všetko vedieť. Mesto a riaditeľ RN n. o. zastupujú všetkých, poprosil Mgr. Babiakovú 
a JUDr. Jaďuďovú , aby sa vyjadrili, či je to pre mesto nevýhodné. Nemocnica nie je schopná 
vrátiť mestu pôžičku. Materiál pripravovali kompetentní, v rámci ktorých mali zastúpenie aj  
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lekári. Ak by mali obavy, dali by ich najavo. Mesto plátať diery donekonečna nemôže. 
Manažment mesta musí byť zodpovedný. Podstata je taká, že poslanci sú spoluzodpovední za 
prijaté rozhodnutia a spoliehajú sa na kompetentných.                   
 
Mgr. Hasara, riaditeľ RN n. o.  – MsZ na svojom septembrovom rokovaní schválilo 
založenie súkromnej akciovej spoločnosti, s 34 % podielom mesta Banská Štiavnica a 66 % 
podielom strategického investora a žiadalo primátora mesta, aby pred podpisom zakladacej 
zmluvy a. s. jej obsah bol schválený MsZ. Materiál je k dispozícii na vyjadrenie, malo ho 
mesto i lekári. Stále však pretrvávajú obavy, niekoľko mesiacov sa viedol proces diskusie 
s pani prednostkou, poslancami MsZ, hľadalo sa riešenie. Vytvorili sa mechanizmy, aby sa 
chránil majetok mesta. Teraz sa treba baviť o konkrétnych ustanoveniach. Diskusiu treba 
posunúť do racionálnej a odbornej formy, aby to malo význam.  
Materiály boli prerokované so zástupcami mesta, upravované naposledy včera. Myslí si, že 
tam nie sú chyby.  
 
Ing. Zimmermann, poslanec  – povedal, že k materiálu chýba stanovisko komisií MsZ 
a zástupcu zamestnávateľa RN n. o.. 
 
Mgr. Hasara, riaditeľ RN n. o.  – zástupca zamestnávateľa sa nevyjadroval, pretože ide 
o majetok mesta.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec  – upozornil na chyby v notárskej zápisnici na  str. 4, ďalej žiadal 
v uznesení neuvádzať konkrétne meno člena predstavenstva Ľubomíra Baráka, ale uviesť 
„poslanec schválený MsZ“.       
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – povedala, že takéto znenie nezapíšu do obchodného 
registra. Musí byť uvedené konkrétne meno a za ním uviesť „poslanec schválený MsZ“, treba 
to ale preveriť.  
 
Mgr. Hasara – funkcia sa nemôže viazať na poslanca MsZ.  
 
Ľ. Barák, poslanec  – poslanci sa môžu dobrovoľne vzdať svojej funkcie v prípade, že 
v ďalšom volebnom období nebudú zvolení.  
 
Mgr. Hasara – primátor mesta alebo poslanci MsZ môžu rozhodnúť o výmene členov.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec  – navrhol, aby o závažných veciach hlasovali zástupcovia mesta 
až po schválení v MsZ, aby nedošlo k scudzeniu majetku. Vzťah medzi mestom a MsZ by 
mal byť právne ošetrený. Rozhoduje sa o vážnej veci a majetku mesta veľkého rozsahu.  
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – MsZ sa musí zmieriť so skutočnosťou, že spoločnosť 
je možné založiť len v súlade so zákonom. Zaistiť to čo sa dá, zmluva je flexibilná. Obchodný 
zákonník je jednoznačný. Osobitnosti sa môžu dohodnúť ujednaním medzi partnermi. 
Zásadný rámec musí byť dodržaný, inak zmluva nebude zapísaná do obchodného registra. 
Zástupcovia musia mať dôveru všetkých.  
 
Mgr. Babiaková, prednostka MsÚ – je možné urobiť mandátnu zmluvu, mesto poverí 
osobu, ktorá bude zodpovedná za škodu.  
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Ivan Beňo, poslanec  -  spýtal sa riaditeľa RN n. o., aké sú vízie ďalšieho zazmluvnenia 
výkonov v RN n. o.. 
 
Mgr. Hasara, riaditeľ RN n. o.  – asi 50 % poistencov regiónu je vo VšZP, predpokladá sa, 
že sa k nej pripojí väčšina súkromných zdravotných poisťovní. V polovici decembra by mali 
byť podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami (interné, gynekologicko-pôrodnícke, 
novorodenecké, chirurgické oddelenie a OAIM). Niektoré oddelenia budú špecifikované.  
Zástupcovia VšZP vyjadrili presvedčenie, že dôjde k presunutiu a stiahnutiu sociálnych lôžok, 
hospicov z Novej Bane a Žiaru nad Hronom do Banskej Štiavnice, ktorá by sa stala sociálno 
zdravotníckym centrom, so zachovaním spomenutých oddelení.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor  -  dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré bolo predložené 
v deň rokovania MsZ. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
  

Uznesenie č. 164/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici 
 
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 % (ďalej len „Mesto“) podiel na základnom imaní 
novozaloženej  akciovej spoločnosti a strategický investor 66 % podiel na základnom imaní 
novozaloženej  akciovej spoločnosti, a zmenách v Zakladacej listine Regionálnej nemocnice, 
n. o. v súlade   s Uznesením č. 142/2007 Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica zo 
dňa 21.09.2007: 
 
1. schvaľuje:  
 

a) Vecný vklad do základného imania spoločnosti, ktorý tvorí časť hodnoty 
nehnuteľnosti vedenej v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 1 (pod B1) v celosti pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to: budova Regionálnej 
nemocnice,  n. o., súp. č. 1491, postavenej na pozemku parc. č. CKN 5325/1 
o výmere 2 707 m2, zastavaná plocha a nádvorie.  
Vklad tvorí aj nehnuteľnosť – pozemok parc. č. CKN 5325/2 o výmere 183 m2, 
zastavaná plocha a nádvorie. 

                   Nehnuteľnosti boli ohodnotené súdnym znalcom Ing. Milanom Beniakom,       
                   znaleckým posudkom č. 182/2007, zo dňa 28. 10. 2007 v úhrnnej výške 

78 889 000,- Sk. Z uvedenej hodnoty sa do kmeňového imania započítava 
v prospech Mesta Banská Štiavnica hodnota 34 % základného imania 
z 1 000 000,- Sk, suma 340 000,- Sk a hodnota emisného ážia, vo výške 34 000,- 
Sk. Zvyšok hodnoty nehnuteľnosti predstavujúci sumu 78 515 000,- Sk, bude 
zaúčtovaný na kapitálovom fonde spoločnosti.  
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b) Znenie zakladacej zmluvy akciovej spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.  
s tým, že v notárskej zápisnici o Zakladacej zmluve budú doplnené identifikačné 
osobné údaje tých osôb, ktoré sú uvedené v predloženej Zakladacej zmluve 
a tomto uznesení. 

 
c) Stanovy spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.. 

 
d) Dodatok č. 1 k Zakladacej zmluve Regionálnej nemocnice, n. o., so sídlom 

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 954 954. 
 

e) Úplné znenie Zakladacej zmluvy Regionálnej nemocnice, n. o. so sídlom Bratská 
17, 969 01  Banská Štiavnica, IČO: 37 954 954 v znení Dodatku č. 1 Zakladacej 
zmluvy.  

 
2. schvaľuje:  
 

a) menovanie Ľubomíra Baráka za člena Predstavenstva spoločnosti Nemocnica Banská 
Štiavnica, a. s. ako zástupcu Mesta,   

b) menovanie Mgr. Pavla Balžanku za člena Dozornej rady spoločnosti Nemocnica 
Banská Štiavnica, a. s. ako zástupcu Mesta,  

c) menovanie Ing. Mariána Zimmermanna za člena Dozornej rady spoločnosti 
Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. ako zástupcu Mesta. 

 
3. berie na vedomie a schvaľuje:  
 

a) Stanovy Regionálnej nemocnice, n. o. Banská Štiavnica 
b) Zástupcami Strategického investora v Predstavenstve spoločnosti Nemocnica Banská 

Štiavnica, a. s. sú: Ing. Rastislav Kubáň a Peter Baran s tým, že predsedom 
Predstavenstva je Ing. Rastislav Kubáň. 

c) Zástupcom Strategického investora v Dozornej rade spoločnosti Nemocnica Banská 
Štiavnica, a. s. je: Ing. Cyril Mihálik.  

d) Zástupcami Mesta v Správnej rade Regionálnej nemocnice, n. o. so sídlom Bratská 17, 
969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 954 954, sú Ing. Juraj Čabák, MUDr. Katarína 
Višňovská. 

e) Zástupcami Mesta v Dozornej rade Regionálnej nemocnice, n. o. so sídlom Bratská 
17, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 954 954, sú: MUDr. Ivan Vojtáš, Ing. Ondrej 
Michna. 

f) Zástupcami Strategického investora v Správnej rade Regionálnej nemocnice, n. o. so 
sídlom Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 954 954, sú: Ing. Rastislav 
Kubáň, Peter Baran a Ing. Cyril Mihálik. 

g) Zástupcami Strategického investora v Dozornej rade Regionálnej nemocnice, n. o. so 
sídlom Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 954 954, je Ing. Pavol Hirjak.  
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4.  Návrh na prevod majetku do správy – miniihrisko 
 
Písomná správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Nadežda 
Babiaková, spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. oddelenia.  
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka – doplnil, že 
k predloženému návrhu bude ešte požiadavka na investíciu týkajúcu sa osvetlenia miniihriska, 
ktorá by mala byť zaradená do úpravy č. 3 rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre rok 2007.  
 
Diskusia:     
Ľubomír Barák, poslanec – v projekte miniihriska nebolo zahrnuté osvetlenie  a technické 
vybavenie pre odhŕňanie snehu. Ak má byť ihrisko funkčné aj v zime, tieto dve požiadavky sú 
nutné. Finančná čiastka predstavuje sumu 220 tis. Sk. Správu miniihriska bude zabezpečovať 
ZŠ J. Kollára, je potrebné ho uzavrieť a strážiť. Treba premyslieť ako bude celý areál 
fungovať, aký režim sa zavedie, aby sa ihriská nedevastovali. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor  – mesto presúva hodnotu na sídlisko Drieňová, ZŠ J. Kollára 
musí sledovať dodržiavanie režimu, je to ich zodpovednosť.   
 
Ľubomír Barák, poslanec  – žiadal poskytovanie miniihriska pre FK Sitno bezodplatne.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor  – diskusia a dohoda musí byť medzi FK Sitno a ZŠ J. Kollára, 
futbalový klub môže požiadať o príspevok v rámci VZN mesta.  
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa  – spýtala sa, kde sa budú futbalisti prezliekať? 
 
Ľ. Barák, poslanec  – komunikoval s riaditeľkou ZŠ J. Kollára, žiadal sprístupnenie šatne so 
sprchou.  
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školstva  – povedala, že riaditeľka ZŠ J. Kollára je ústretová, 
nesmie sa okliešťovať otváracími hodinami a rozpisom FK Sitno, pretože ZŠ dala do ihriska 
svojich 300 tis. Sk, učitelia sa finančne podieľali na realizácii miniihriska. Škola je ústretová, 
ale musí mať zdroj príjmov z ihriska.  
 
Ľubomír Barák, poslanec  – nesúhlasil s vyjadrením PaedDr. Ebert, projekt sa posunul na 
Drieňovú, aby bol bližšie deťom. Škola musela dať peniaze preto, lebo zle nastavila projekt.    
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. – peniaze do úpravy č. 3 sa môžu zahrnúť, ale len vo 
výške 200 tis. Sk, ktoré budú poskytnuté z rezervy na kapitálové výdavky.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 165/2007 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
          v zmysle Čl. 7 bodu 1.  Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
          prevod futbalového miniihriska v hodnote 1.098.000,- Sk, ktoré sa nachádza v areáli     
          ZŠ J. Kollára, do správy Základnej škole Jozefa Kollára na ul. Svobodu  v Banskej    
          Štiavnici, pričom sa na správcu prenesú všetky práva a povinnosti, ktoré mestu    
          ukladá darca - Slovenský futbalový zväz, Bratislava.  
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B. u k l a d á  
       Mestu Banská Štiavnica vyčleniť v úprave rozpočtu č. 3 mesta Banská Štiavnica pre rok    
       2007  sumu 200 000,- Sk na realizáciu osvetlenia a ochrannej siete miniihriska  
       a zakúpenie frézy na odhŕňanie snehu.  
      
5.   Návrh na úpravu rozpisu dotácií na prenesené kompetencie v školstve 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. odd.. Spravodajstvo k bodu podala 
poslankyňa MsZ Ing. Miriam Blaškovičová.  
 
Diskusia:  
RNDr. P. Bačík, poslanec – Ekonomická komisia a Komisia školstva MsZ odporúčajú 
schváliť úpravu rozpisu dotácií na prenesené kompetencie v školstve. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 166/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     úpravu rozpisu dotácií na prenesené kompetencie v školstve nasledovne: 
      
     ZŠ A. Sládkoviča                   mzdy                       3 989     tis. Sk 
                                                    bežné výdavky        1 107     tis. Sk 
 
     ZŠ J. Horáka                          mzdy                     11 095      tis. Sk 
                                                    bežné výdavky        3 033      tis. Sk 
 
     ZŠ J. Kollára                          mzdy                       5 366      tis. Sk 
                                                    bežné výdavky        1 497      tis. Sk 
 
6.   Správa o prevádzkovaní plavárne v roku 2007      
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Nadežda 
Babiaková, spracovateľkou je Oľga Nigríniová, referentka odd. PaSM.  
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka – povedal, že  včera sa 
uskutočnilo rokovanie k plavárni za účasti niekoľkých poslancov MsZ, súvisiace materiály 
boli prerokované aj v komisiách MsZ. Dospelo sa k záveru, že žiadateľom nie  je možné  
poskytnúť  čiastku 600 tis. Sk, ale len 300 tis. Sk. Návrh mesta je situáciu riešiť, ale 
objektivizovať náklady na energie, kde v priebehu roka môže dôjsť k ich zvýšeniu.  
Suma bude poukázaná len po predložení reálnych podkladov ekonomickému oddeleniu, 
týkajúcich sa výlučne úhrady plynu, elektrickej energie a vody. 
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Diskusia:  
Ľubomír Barák, poslanec  - problematika bola prerokovaná v Komisii športu a mládeže 
MsZ, ktorá podporuje šport a poskytovanie tejto služby v našom meste. Priložená tabuľka 
návštevnosti hovorí o využívaní plavárne. Služba je finančne nákladná, ide o vyčerpanosť 
pracovných síl, niektoré veci sú v havarijnom stave.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor – v zmysle včerajšej diskusie sa dohodol  postup ďalšieho 
prevádzkovania plavárne (za predpokladu odporučenia príspevku pre rok 2008) tak, že 
zmluva medzi mestom a doterajšími prevádzkovateľmi bude podpísaná na 4 mesiace, 
v priebehu tejto doby mesto približne nastaví stanovisko, ako chce plaváreň ďalej 
prevádzkovať, pripraví projekt - zámer, či bude investorom mesto samo alebo bude otvorené 
partnerstvu. 
 
RNDr. P. Bačík, poslanec – Ekonomická komisia MsZ odporúča vyžiadať od 
prevádzkovateľa objektu kúpele dokladové vyúčtovanie dotácie poskytnutej v roku 2007 
a preveriť, kto prevádzkuje plavárne na Slovensku. Stanovisko Komisie obchodu, služieb 
a CR MsZ je podobné a komisia navrhuje riešiť plaváreň koncepčne.  
Jeho názor je taký, že úroveň služieb nie je dostatočná, treba urobiť radikálne zásahy, znížiť 
hladinu bazénu, obnoviť inventár a rozšíriť služby. Treba povedať čo mesto chce, či bude 
plaváreň prežívať. V prípade, že sa  dotácia zvýši, v prepočte každý občan dostane 157,- Sk.      
Plaváreň treba podržať, ale v inom režime, možno aj za cenu dočasného odstavenia 
z prevádzky. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor – treba rozhodnúť, či sa zvýši príspevok teraz a zahrnie sa do 
úpravy č. 3 rozpočtu mesta Banská Štiavnica.     
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec – preštudoval celý materiál, ktorý bol predložený a doplnený, 
je  proti poukázaniu akejkoľvek sumy pre plaváreň. Navrhol čiastku zahrnúť do rozpočtu na 
budúci rok. Je proti, aby sa čiastka sanovala z kapitoly stavebníctvo. Súhlasil by, ale len na 
účel použitia do investícií. Prevádzkovatelia mali kalkulovať a upozorniť skôr, že im dotácia 
nevychádza.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD. – plaváreň pokladá za strategickú, ak sa chce mesto rozvíjať 
na cestovnom ruchu. Ak sa plaváreň zatvorí, plavci prestanú plávať. Navrhol peniaze hľadať 
cez rozvojového manažéra mesta pána Kapustu. Mesto potrebuje modernú halu, aby pritiahlo 
ľudí.  
 
Mgr. P. Balžanka – prevádzkovatelia plavárne potrebujú jasný signál, zadlžujú seba. Ak sa 
príspevok neschváli, decembrová faktúra bude uhradená v januári a vznikne im dlh.  
Plaváreň je strategickým objektom, je na rozhodnutí MsZ, či môže byť investorom mesto 
alebo niekto iný. Štrukturálne fondy majú svoje riziko, nesmú byť ziskové a používané na 
finančné benefity (výber vstupného). 
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec – voľba manažérov plavárne je nešťastná, treba si povedať, 
koho tam mesto chce, aby mal voľné ruky. Rozvoj je niečo iné.  
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Marek Kapusta, PM mesta -  plaváreň je strategická, ale musí byť na úrovni, služby by mali 
byť na úrovni štandardu. Navrhol na prevádzkovanie plavárne vyhlásiť verejnú súťaž, ponuky 
vyhodnotiť.  Len ak sa žiadna nevyberie, až potom zvážiť prevádzkovanie mestom. Turisti 
majú veľký výber, treba však poskytnúť kvalitu. 
 
RNDr. P. Bačík, poslanec -  v prípade vyhlásenia verejnej súťaže navrhol inzerát zverejniť 
v rámci Slovenska.  Projektový manažér mesta  nech spracuje správu, aké sú potencionálne 
možnosti mesta samotného, aby bolo ľahšie rozhodovanie. 
 
PhDr.  Peter Šemoda, poslanec – spokojnosť zo strany občanov nie je, iba zo strany 
plavcov.  Kedysi plaváreň využívali školy, dnes tomu tak nie je.  
 
Ing. Zimmermann, poslanec – plaváreň v roku 2007 bola v prevádzke 9 mesiacov, 
prevádzkovatelia museli vedieť, že idú do straty.  
 
Mestské zastupiteľstvo po dlhej a konštruktívnej diskusii prijalo        
    

Uznesenie č. 167/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     finančnú situáciu v prevádzke plavárne v Banskej Štiavnici a žiadosť prevádzkovateľov   
    o zvýšenie  príspevku pre rok 2007 a schvaľuje zvýšenie príspevku pre rok 2007 o sumu,  
     ktorá bude  preukázaná dokladmi, týkajúcimi sa čerpania príspevku a úhrady nákladov na  
     prevádzku plavárne za roky 2006 a 2007, najviac do výšky 300 tis. Sk, odkontrolované  
     hlavným   kontrolórom  mesta.  
 
B. u k l a d á  
    Ekonomickej komisii MsZ, Komisii obchodu, služieb a CR MsZ, Komisii športu a mládeže   
    a Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej MsZ stanoviť podmienky ďalšieho   
    prevádzkovania plavárne.  
 
7.  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica o poplatkoch za znečisťovanie  
      ovzdušia – zmena 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovateľmi sú Ing. A. Prefertusová a Ing. I. Mičko, odd. výstavby, ÚP a ŽP. 
Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. S. Ďurkan.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 168/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  

A. s c h v a ľ u j e  

   podľa § 6, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších     

   predpisov, podľa zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa       
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   zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v znení neskorších   

   predpisov (zákon o ovzduší) a podľa zákona NR SR č. 401/1988 Z.z. o poplatkoch za  

   znečisťovania ovzdušia, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.  3/2007 o  

   poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.  

 
 
8.   Návrh na úpravu č. 3 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2007 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka 
MsÚ, spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. oddelenia. Spravodajstvo 
k bodu podala poslankyňa MsZ Ing. Miriam Blaškovičová – dala do pozornosti, že položky, 
v ktorých došlo ku zmene, sú podrobne rozpísané v komentári. Dôjde k zvýšeniu položky 
rekreácia a šport o 500 tis. Sk, z čoho budú pokryté náklady na miniihrisko 200 tis. Sk a 300 
tis. Sk zvýšenie dotácie na plaváreň.  
 
Diskusia:  
Ing. Michna, poslanec  -  spýtal sa na výdavky obce – výkup pozemkov sa znižuje z 1,5 mil. 
Sk na sumu 500 tis. Sk, prečo tomu tak je. 
Na cestnú dopravu bol rozpočet 650 tis. Sk, peniaze sa ušetrili, spýtal sa či prejdú do roku 
2008.  
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – čo sa týka výkupu pozemkov, uvažovalo sa s výkupom 
pozemkov v súvislosti s vysporiadaním chodníka z Ul. Ľ. Štúra na Drieňovú, čo sa nepodarilo 
uskutočniť. Prednostne sa prepočítavali výkupy pozemkov, kde hrozilo súdne pojednávanie, 
napr. pod RN n. o.. 
 
Ľubomír Barák, poslanec – chodník z Ul. Ľ. Štúra na Drieňovú je ťažko realizovateľný,  
pozemky, cez ktoré prechádza sú lukratívne, majitelia ich nechcú rozdeliť.  
Ďalšou vecou je, že keď sa chodník urobí, bude ho treba udržiavať. Navrhol rozpočtovanú 
sumu presunúť na opravu miestnej komunikácie Ul. Ľ. Štúra.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo      
    

Uznesenie č. 169/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     úpravu č. 3 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica  pre rok 2007 nasledovne:  

1. Bežný rozpočet 
- príjmy    142.324 tis. Sk 
- výdavky      84.654 tis. Sk 
 

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy        9.946 tis. Sk 
- výdavky      22.228 tis. Sk 
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3. Finančné operácie 
- príjmy         5.021 tis. Sk 
- výdavky            625 tis. Sk  

 
4. Školy: 

- Príjmy        3.941 tis. Sk 
- Výdavky      55.115 tis. Sk 

 
 
9.   Informatívna správa – vyhodnotenie Salamandrových dní 2007 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. Rastislav Marko, ved. 
odd. KCRaŠ v spolupráci s Ing. Nikolajovou, ved. ref.  CR, obchodu a služieb.  
Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Marián Zimmermann.  
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. doplnila, že výdavková suma 635 496,00  Sk nie je 
konečná, ešte boli doručené ďalšie faktúry, ktoré budú zahrnuté do záverečného účtu mesta. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne  bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 170/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a    v e d o m i e  
     informatívnu správu – vyhodnotenie Salamandrových dní 2007.  
 
 
10.  Majetkové veci mesta 
 
Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria  prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka 
MsÚ Mgr. N. Babiaková, spracovalo ich oddelenie PaSM – JUDr. Emília Jaďuďová 
a Renáta Baráková. Spravodajstvo k bodom a) až f) podal poslanec Ľubomír Barák, 
spravodajstvo k bodom g) až m) podal poslanec MVDr. Ďurkan.  
   
a) Návrh na odpredaj dvojizbového bytu č. 24 s prislúchajúcim podielom pozemku na   
    Ul. Horná Huta 24     
 
Diskusia:  
Ing. Blaškovičová, poslankyňa – spýtala sa, aká je výmera predmetného bytu. 
 
Ing. Jakubovie, konateľ BS s. r. o.  – 60 m2. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo     
 

Uznesenie č. 171/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s čl. V. Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica  
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A. s c h v a ľ u j e   

odpredaj nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica ako byt č. 24 na prízemí 
v bytovom dome súp. č. 1370, postavenom na C-KN p. č. 1520/1 vedenom na LV 1 pre 
B1 v celosti s prislúchajúcimi spoločnými časťami a zariadeniami domu v podiele 
6287/20050 .  
Predmetom odpredaja sú aj  pozemky C-KN p. č. 1520/1 vo výmere 235 m2  zastavané 
plochy a nádvoria a CKN p. č. 1520/2 vo výmere 172 m2 zastavané plochy a nádvoria 
v prislúchajúcom  podiele 6287/20050, vedené na LV 3076  v  prospech vlastníka podľa 
časti B1 v celosti, konkurzným konaním – dražbou, s výkričnou cenou stanovenou 
znaleckým posudkom vo výške 160.000,- Sk. 

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

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

 
        
 b) Návrh na predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt pre Juraja Erneka  
      s manželkou, Banská Štiavnica 
 
Diskusia: 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec – upozornil na zlý stavebno-technický stav objektu, ktorý sa 
nachádza v centre mesta, vyslovil obavu, či predajom jednotlivých bytov dôjde k jeho oprave.   
 
Ing. Jakubovie, konateľ BS s. r. o. – povedal, že v objekte na Ul. A. Pecha č. 8 sú štyri byty, 
2 sú už predané, tento je tretí.     
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo  
 

Uznesenie č. 172/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
      predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt č. 44  nachádzajúci sa na prízemí 

bytového  domu súp. č. 75 na ul. A. Pécha 8 v Banskej Štiavnici s prislúchajúcim 
podielom na spoločných  častiach a zariadeniach domu vo výške 6032/28538 
a s prislúchajúcim podielom na pozemku parc. č. CKN 3027 o výmere 483 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom postavený,  vo výške 6032/28538 
a prislúchajúceho podielu na priľahlých pozemkoch parc. č. EKN 840/1                               
o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. EKN 840/2 o výmere 3 m2, 
zastavané  plochy a nádvoria a parc. č. EKN 841 o výmere 249 m2, záhrady vo výške 
6032/28538 pre Juraja  Erneka s manželkou Dagmar, A. Pécha 8, Banská Štiavnica  

       do 29. 2. 2008. 
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Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 1 a LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 
 c)  Žiadosť spoločnosti AGRO BELÁ, s. r. o. o schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej   
      zmluve č. 1/2004 -  dohoda o predkupnom práve   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 173/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    
 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.1/2004 uzatvorenej dňa 1.1.2004 medzi Mestom Banská 
Štiavnica a spoločnosťou AGRO BELÁ, s.r.o.,  na prenájom poľnohospodárskych pozemkov 
v k.ú. Banská Štiavnica a vyznačenie predkupného práva k predmetu nájmu  

B. u k l a d á   

Doplniť v článku III.  Dodatku č. 1 nasledovné znenie: 
Nájomca sa zaväzuje, že v prípade uplatnenia  si predkupného práva, bude rešpektovať 
navrhnutú kúpnu cenu, ktorú by prenajímateľ získal predajom predmetu kúpy v prospech 
tretej osoby.  
 
d)  Prenájom lesných pozemkov SOP (Školské lesy Kysihýbel) 
 
poslanec Ľubomír Barák – spravodajca 
Nájomná zmluva pozemkov končí 31. 12. 2007, doterajším užívateľom je Stredná lesnícka 
škola, predkladaný materiál je rozsiahly a komplikovaný, najprv si žiadosť o prenájom podali 
len dva subjekty, potom prišli ďalšie žiadosti, týkajúce sa užívania lesných pozemkov. Všetci 
žiadatelia ponúkli cenu,  ktorú sú ochotní za prenájom platiť. 
 
Mgr. B. Balžanka, primátor – určitým vodítkom pre rozhodnutie je návrh uznesenia, bolo 
by dobre rozhodnúť dnes. 
 
Diskusia:  
Peter Ivaška, poslanec – má dojem, že dochádza k úniku informácií z Mestského úradu.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor – prenájom školských pozemkov je diskutovaná téma, musí 
obhájiť zamestnancov MsÚ.  
 
Ivan Beňo, poslanec – najvyššia ponuka je 410 tis. Sk, doteraz bol prenájom 20 tis. Sk. 
Spýtal sa riaditeľa SLŠ, či zisk ide pre školu alebo VÚC.  
 
Ing. Valovič, riaditeľ SLŠ – zisk ide pre Strednú lesnícku školu.  
 
Štefan Mičura – jeho ponuka je 410 tis. Sk, nezdá sa mu vysoká, iné mestá prenajímajú lesné 
pozemky oveľa drahšie.  
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Prof. RNDr. H. Hilbert, poslanec -  téma sa týka školstva, Stredná lesnícka škola (SLŠ) si 
drží štandard na Slovensku, pozná ich výučbový program. SLŠ bez pozemku nebude mať 
možnosť odborného výcviku. Ak sa jej pozemky neprenajmú, stratí svoju jedinečnosť.  
 
PaedDr. Milan Klauz, poslanec – súhlasí s názorom poslanca Hilberta, predmetné lesy majú 
kategóriu osobitného určenia, t. j. slúžia výlučne na lesnícky výskum a výučbu.  Nie je o čom 
diskutovať. Obyvatelia sídliska Drieňová  les využívajú na prímestskú rekreáciu. V prípade, 
že nájom získa iný subjekt, pozemky sa oplotia. 
 
Štefan Mičura – doplnil, že SLŠ nehospodári len na mestských pozemkoch, ale aj na 
pozemkoch štátu. 
 
Ľubomír Barák, poslanec – mesto si vopred nestanovilo podmienky prenájmu, rada SLŠ si 
nedala kritérium, pracovná komisia zriadená Mestom Banská Štiavnica na základe uznesenia 
Valného zhromaždenia Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s. r. o. za účelom 
prehodnotenia hospodárenia na lesných pozemkoch mala zhodnotiť reálny stav a povedať 
reálne východisko, teraz rozhodnutie zostalo na poslancoch MsZ.  Nevie, koho majú poslanci 
hájiť a je nefér medzi sebou sa obviňovať.  
 
Ing. Dudík, riaditeľ MsL s. r. o. -  Valnému zhromaždeniu predložil niekoľko návrhov, 
jedným z nich bola reorganizácia, s tým nesúhlasili. Ťažba v lese je stanovená, nedá sa 
zvyšovať. Jednou z možností bolo prenajať si od mesta ďalšie lesné pozemky a tak zlepšiť 
ekonomickú silu s. r. o.. Bol zaskočený ponukou mesta na prenájom lesných pozemkov 
v lokalite Kysihýbel. Na uvedenej ploche sú schopní vyrobiť zisk 400 tis. Sk, túto sumu 
ponúkajú za prenájom pozemkov. SLŠ robí pedagogiku, MsL lesníctvo, porovnáva sa 
neporovnateľné. SLŠ lesy obhospodaruje štandardne a myslí si, ak ich škola dostane do 
prenájmu, nemusí to byť zlý obchod.  Ak mesto pozemky nedá škole, v tom prípade MsL idú 
do súťaže. 
 
JUDr. Lukačko, poslanec -  spýtal sa riaditeľa SLŠ, či je škola ochotná ponúknuť sumu za 
prenájom 400 tis. Sk.     
 
Ing. Valovič, riaditeľ SLŠ – poprosil o rozhodnutie už na tomto MsZ, tento spôsob ponuky 
sa mu zdá zvláštny. Škola hľadá najnižší nájom.  SLŠ v Banskej Štiavnici  je dominantnou 
školou na Slovensku, je vybratá pre zastupovanie v EÚ, je jedinou lesníckou školou na 
Slovensku, kde sa hlási viac študentov ako môže škola prijať. Plocha predmetných lesných 
pozemkov je atraktívna, dá sa na nej realizovať ťažba. Plochu zalesnili, nachádza sa na nej 
strelnica, pestovateľská škôlka. Ide o lesy osobitného určenia, sú ochotní ponúknuť nájom 400 
tis. Sk s tým, že časť z nich by mesto vyčlenilo na údržbu botanickej záhrady, ktorú 
zabezpečujú žiaci školy. Škola získala hodnotenie medzinárodnej organizácie, ktorá má sídlo 
v Londýne. Chce, aby sa neurobil precedens. Mesto má aj iné lesné pozemky, ktoré môže dať 
do prenájmu.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec – predmetné lesy sú zaradené v kategórii osobitného určenia 
a MsZ o tom nevedelo. SLŠ zostáva plocha, ktorú má v prenájme od štátu.  
Ekonomická komisia MsZ podporuje prechod pozemkov pod Mestské lesy, MsZ vie 
ovplyvniť Mestské lesy, dá sa im zvýšiť prenájom a ovplyvniť tak rozpočet mesta. SLŠ 
dostáva normatívy na žiaka, BBSK je bohatý, nič nebráni tomu, aby sa hovorilo o predaji  
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pozemkov pod účelovými stavbami. Pestovateľská škôlka v Kysihýbli by bola pre MsL 
dostupnejšia ako súčasná na Štefultove. Nechce, aby sa oklieštila výchovná činnosť pre SLŠ, 
spoluprácu treba koordinovať. Je za prenájom pozemkov Mestským lesom a zaviazať ich 
rokovaním so SLŠ o spolupráci. 
Je voleným poslancom mesta, háji jeho záujmy. V zmysle toho čo povedal, chce čo 
najekonomickejšie využívať majetok mesta.  
  
Prof. Hilbert, poslanec – poslanci sa musia rozhodnúť, určiť prioritu mesta, či ide o školu 
alebo o 400 tis. Sk. Treba si pozrieť lesný hospodársky plán, les nie je možné obhospodarovať 
bez lesníka. Treba to dobre zvážiť.  
 
Ing. Dudík, riaditeľ MsL -  môže hovoriť len za ekonomiku MsL. Ponuku dali na základe 
výzvy MsÚ s tým, že ponúk je viac. Problém treba riešiť chladnou hlavou a pozemky treba 
prenajať za podmienok pre mesto výhodných.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec – ide o mestský majetok, všetko ide na úkor negatív pre 
mesto, mesto sanuje dlhy. Nízkym nájmom si SLŠ urobila z mesta príspevkovú organizáciu. 
MsL vyrobia na týchto lesoch 400 tis. Sk zisku, spýtal sa riaditeľa MsL, či dá celú sumu  
mestu.  
        
Ing. Dudík – spoločnosť musí hradiť režijné náklady, 400 tis. Sk môžu odovzdať mestu.  
Obhospodarujú lesy, kde je sťažený prístup, školské lesy sú z hľadiska prístupu ideálne.  
 
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, či je kvalitatívny rozdiel medzi ostatnými lesmi a touto časťou 
lesa. 
Hromadná odpoveď znela áno.  
 
Ing. Valovič – Drieňovské lesy sú atraktívne, je otázka kto to urobil. Treba sa rozhodnúť, čo 
je dôležitejšie – vzdelávanie alebo ekonomika.  
 
PhDr. P. Šemoda, poslanec  - treba pomôcť škole, ktorá sa o pozemky stará 50 rokov, 
znamená to, že na nich dobre hospodári a  ponúka nájom 400 tis. Sk.     
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – prerušil diskusiu, vyhlásil obedňajšiu prestávku, počas 
ktorej bude možné upraviť návrh uznesenia. 
Po prestávke vyzval prítomných poslancov, aby predložili pozmeňujúce návrhy.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – navrhol prenájom lesných pozemkov v prospech s. r. o. 
Mestské lesy Banská Štiavnica za cenu 400 tis. Sk ročne, súčasne zaviazať riaditeľa 
spoločnosti poskytnúť plochu v súčasnosti prenajatých pozemkov v plnom rozsahu SLŠ. 
 
Ing. Dudík – povedal, že takéto fungovanie si v zásade vie predstaviť.  
    
Ing. Valovič – návrhom bol prekvapený, spoluprácu s MsL si vie predstaviť, problém je 
v tom, že škola má vzdelaných inštruktorov, ktorí budú odstavení. Ich ponuka je rovnaká ako 
ponuka Mestských lesov, má obavy, aby nedošlo k problémom s výkonom školskej praxe a či 
budú zamestnanci MsL vždy prítomní pri výcviku.  
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Ing. M. Zimmermann, poslanec – navrhol rozhodnutie odložiť na decembrové MsZ, aby sa 
teraz nerozhodlo pod nátlakom. Zriadená komisia medzitým zasadne a výsledok bude 
predložený na rokovanie MsZ. 
 
RNDr. P. Bačík, poslanec – žiadal, aby MsZ rozhodlo hneď. 
 
Mgr. Balžanka – vyzval prítomných, aby hlasovali za návrh uznesenia predložený 
poslancom Bačíkom. 
Za tento návrh hlasovali len dvaja poslanci, čiže nebol prijatý. 
Mestské zastupiteľstvo po dlhej diskusii väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo  
 

Uznesenie č. 174/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     1. Informatívnu správu o prenájme lesných pozemkov v lokalite Kysihýbel za obdobie   
         rokov 1997-2007, prenajatých  Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici – Stredisko  
         odbornej praxe.  
     2. Správu o činnosti pracovnej komisie zriadenej Mestom Banská Štiavnica na základe  
         Uznesenia  Valného zhromaždenia Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s. r. o. za  
          účelom prehodnotenia hospodárenia na lesných pozemkoch vo vlastníctve mesta,  
          v súlade s platným LHP za obdobie rokov 1997 – 2007.     
 
B. z r i a ď u j e   
     pracovnú skupinu v zložení: RNDr. Bačík, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, Ing. arch.    
     Mravec, Ing. Zimmermann, Ing. Michna, Ľ. Barák, PaedDr. Klauz, Prof. RNDr. Hilbert,   
     Phd., Mgr. Palášthy, za účelom vyhodnotenia predložených ponúk na prenájom pozemkov  
     mesta v lokalite Drieňová Kysihýbel na obdobie rokov 2008 – 2017. Výstup z pracovného  
     rokovania bude predložený na najbližšiu Mestskú radu.     
 
e)  Návrh na odpredaj nehnuteľností a zrušenie uznesenia č. 80/2007 pre Miroslava  
     Kalu, Banská Štiavnica  
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec, poslanec – spýtal sa, prečo na každú garáž bolo vytvorené samostatné 
parcelné číslo a ako sú doriešené prístupové komunikácie, zeleň a ostatné plochy.   
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – predbežná výmera korešponduje s predloženým 
návrhom, jedná sa o individuálny nájom garáží. Došlo k vzájomnej dohode. Usporiadanie 
komunikácií je podrobne uvedené v správe, ich údržbu si bude zabezpečovať pán Kalo.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec – navrhol jeden rad garáží individuálne predať, pretože záujem 
o garáže zo strany občanov je veľký. Treba návrh stiahnuť, upraviť uznesenie v tom zmysle, 
aby  si pán Kalo kúpil aj plochu medzi garážami a dal vyhotoviť nový GP.  
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Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby -  stavebník vybuduje komunikácie, odpredaj celej 
parcely nie je v záujme toho, aby nevznikla oplotená plocha a aby bol zachovaný prechod 
k bytovkám. Ak sa návrh uznesenia stiahne, nič sa tým nerieši. Môže sa so žiadateľom 
rokovať.  
 
Prof. Hilbert, poslanec – navrhol nepredávať samostatné objekty ale celý areál. 
 
Mgr. P. Balžanka –  dal hlasovať za pôvodný návrh uznesenia, ktorý nebol prijatý. 
Geometrickým plánom treba určiť aj plochy okolo stavieb,  kde budú trasované prístupové 
komunikácie k predmetným garážam.  Materiál je potrebné dopracovať. S týmto návrhom 
súhlasili všetci poslanci MsZ.  
 
f)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Vladimíru Dobrovičovú 
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – navrhla materiál stiahnuť z rokovania MsZ, pretože na 
predmetné pozemky nie je vypracovaný GP a aby nedošlo k situácii, ako pri predchádzajúcom 
bode rokovania.   
 
Mgr. P. Balžanka, primátor  mesta – dal hlasovať za pôvodný návrh uznesenia, ktorý nebol 
prijatý. Za stiahnutie a dopracovanie materiálu hlasovala väčšina prítomných poslancov.  
 
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie. Parcely treba presne určiť geometrickým plánom.  
 
g)  Návrh na prenájom a odpredaj nehnuteľnosti  pre Jána Cibulu, Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 175/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     prenájom pozemku parc. č. CKN 1780/7 o výmere 618 m2, zastavané plochy a nádvoria,    
     ktorý bol  vytvorený podľa GOP č.369035521-129/2007 zo dňa 7. 11. 2007 odčlenením  
     z pôvodných parciel č. EKN 6409/95 a EKN 6579 pre Jána Cibulu, L. Svobodu 5, Banská  
     Štiavnica. 
     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.  
     Nájomné za uvedený pozemok bude stanovené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom  
     Mesta Banská Štiavnica.  
 
B. n e s c h v a ľ u j e 
     priamy odpredaj pozemku parc. č. CKN 1786 o výmere 2 625 m2, ostatné plochy pre Jána    
    Cibulu,  L. Svobodu 5, 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.  
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h)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Milana Beňa, Banská Bystrica 
 
      Tento bod bol stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva.  
 
ch)  Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíra Dobroviča, Banská Štiavnica 
 
Ing. Dudík, riaditeľ MsL – doplnil, že les v susedstve predmetného pozemku obhospodarujú 
mestské lesy, prístup k nemu nepotrebujú, len v prípade ak by riešili kalamitu. V zásade by 
prístup mal byť.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 176/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     priamy odpredaj pozemku parc. č. CKN 4583/3 o výmere 188 m2, ktorý bol vytvorený  
     predbežným GOP odčlenením z pozemkov parc. č. EKN 1630/3 o celkovej výmere 1 084   
     m2, lesné pozemky a parc. č. EKN 2306/1 o celkovej výmere 1 008 m2, orná pôda pre  
     Vladimíra Dobroviča s manželkou, Športová 8, Banská Štiavnica do BSM.    
     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.   
     Kúpna cena bude stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská  
     Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (188 m2 x 300,- Sk/m2) 56 400,- Sk. Kupujúci  
     uhradia kúpnu cenu pred  podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu s kúpnou  
    cenou aj všetky náklady spojené  s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie  
    GOP a návrh na vklad vlastníckeho práva  do KN vo výške 2 000,- Sk.    
 
 i)   Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre TIDLY s. r. o. Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 177/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e   

priamy odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1831/1 o výmere 2963 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý bol vytvorený na základe GOP č. 36035521-125/2007 zo dňa 17. 10. 
2007 odčlenením z pôvodnej parcely č. CKN 1831/1 o celkovej výmere 3231 m2, 
zastavané plochy a nádvoria a parc. č. CKN 1832 o výmere 265 m2, zastavané plochy 
a nádvoria a kotolňu, súp. č. 1175, postavenú na pozemku parc. č. CKN 1832 pre TIDLY, 
s. r. o., Dolná 2, Banská Štiavnica do výlučného vlastníctva. 

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. 
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    Kúpna cena je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica    

    vo výške 300,- Sk/m2, spolu (3228 m2 x 300,-Sk) 968 400,- Sk. Kúpna cena bude uhradená    

    pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj všetky náklady   

    spojené s prevodom nehnuteľností a to návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške  

    2 000,- Sk. 

 
j)   Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Petra Luptáka s manželkou 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č.  178/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  

priamy odpredaj pozemku, identifikovaného GP č. 36035521-125/2007 ako CKN parcela 
č. 1831/7 o výmere 268 m2, zastavané plochy a nádvoria pre Petra Luptáka s manželkou 
Erikou rod. Mlynárikovou, ul. Dr. J. Straku 8/63, Banská Štiavnica do BSM. 

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. 

Kúpna cena za nehnuteľnosti je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta 
Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (268 m2 x 300,- Sk) 80 400,- Sk. Kupujúci 
uhradí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí 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. 

 
k)   Návrh na vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod RN, n. o. Banská Štiavnica   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 179/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  

A. s c h v a ľ u j e  

1.  kúpu pozemkov do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica od spoluvlastníkov: 
1. MVDr. Pavla Hocka, nar. 26. 9. 1963, bytom SNP 33, Banská Štiavnica v 

podiele 1/3-tina, 
2. Ing. Bc. Lucie Líškovej, nar. 14. 7. 1981, bytom Gemerská 1, Bratislava 

v podiele 1/3-tina 
3. Viery Žákovej, nar. 12. 12. 1946, bytom Majerský rad 1527/77, Krupina 

v podiele 1/3-tina: 
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C KN  parcela  č 5325/4 o výmere 384 m2 zastavané plochy pod stavbou č. súp. 1491-RN,n.o.    
C KN  parcela č. 5325/5 o výmere 98 m2 zastavané plochy pod stavbou č. súp. 1491-RN,n.o.    
C KN  parcela č. 5326/6 o výmere 66 m2 zastavané plochy areál RN - ohraničená plocha         
C KN parcela č. 5283/38 o výmere 1079 m2 trvalé trávne porasty areál RN - ohraničená plocha         
E KN parcela   č.  2267 o výmere 98 m2 trvalé trávne porasty pod cestou-SNP zástavba              
E KN parcela č. 2266/3 o výmere 421 m2 orná pôda pod cestou-SNP zástavba               
E KN parcela č. 2266/4 o výmere 120 m2 orná pôda pod cestou-SNP zástavba              

C KN parcela č. 5287/2 o výmere 4124 m2 zastavané plochy 
ver.priestranstvo (chodník na 

Drieňovej -Bratská )   

              výmera spolu :    6390 m2    

 

Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3020, 4417 a 5591 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 
Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

Kúpna cena je stanovená na 3,- Sk, slovom tri slovenské koruny. Kúpna cena bude 
zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou cenou aj všetky 
náklady spojené s prevodom nehnuteľností. 

2. odpredaj pozemkov vedených 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 nasledovne: 

a) do vlastníctva MVDr. Pavla Hocka, nar. 26. 9. 1963, bytom SNP 33, Banská 
Štiavnica nehnuteľnosti: 

 

C KN č. 
5241/69 o výmere 324 m2 

trvalé trávne 
porasty 3076 pozemok pri stavbe AGROCOMU (Špunty)              

C KN č. 
5241/68 o výmere 275 m2 zastavané plochy 3076 

pozemok pod stavbou č. s. 1611 LV 3034 - 
odchovňa MHD    

E KN č. 
1864/2 o výmere 1300 m2 orná pôda 3076 

pozemok k stavbe č. s. 1612 LV 3034 (stavba na 
CKN p.č. 5408)     

C KN č. 
5241/70 o výmere 231 m2 zastavané plochy 3076 

pozemok  k  stavbe č. s. 1611 LV 3034 - odchovňa 
MHD         

             Výmera spolu :                  2130 m2 
 
Kúpna cena je stanovená dohodou účastníkov vo výške 1,- Sk. Kúpna cena bude uhradená 
pred podpisom kúpnej zmluvy. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností uhradí 
predávajúci v celosti. 

b) do vlastníctva Ing. Bc. Lucie Líškovej, nar. 14. 7. 1981, bytom Gemerská 1, 
Bratislava nehnuteľnosť: 

 
C KN 

č.5283/67 o výmere 2130 
trvalé trávne 

porasty 3076 pozemok vhodný na zastavanie (zmena ÚPD )                     
           Výmera spolu :                2130 m2 
 
Kúpna cena je stanovená dohodou účastníkov vo výške 1,- Sk. Kúpna cena bude uhradená pred 
podpisom kúpnej zmluvy. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí predávajúci v celosti. 
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c) do vlastníctva Viery Žákovej, nar. 12. 12. 1946, bytom Majerský rad 1527/77, 
Krupina nehnuteľnosť: 

 

C KN č. 
5283/68 o výmere 2130 

trvalé trávne 
porasty 3076 pozemok vhodný na zastavanie (zmena ÚPD )                

           Výmera spolu :                2130 m2 

 

Kúpna cena je stanovená dohodou účastníkov vo výške 1,- Sk. Kúpna cena bude uhradená 
pred podpisom kúpnej zmluvy. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí 
predávajúci v celosti. 

 
3. Zmenu ÚPN Mesta Banská Štiavnica – zmena funkčného využitia plôch v rámci územného 
plánu, v urbanistickom obvode č. 6, vo funkčnom priestorovom bloku 6.1. v lokalite 6.1.5 
   
l)    Plnenie uznesenia MsZ č. 37/2007 v časti B  (N.I.K. s. r. o.)   
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – doplnila, že sa jedná o lokalitu Kremenisko, žiadosť sa 
týkala kúpy pozemku za účelom vybudovania prístupovej cesty. Správa bola predložená 
v MsR a MsZ, kde bola Mestskému úradu uložená úloha dopracovať materiál, v spolupráci 
s Komisiou výstavby, ÚP a ŽP vstúpiť do konania s SVP za účelom zámeny pozemkov. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     
 

Uznesenie č. 180/2007 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a v e d o m i e   
     Správu o plnení uznesenia č. 37/2007 v časti B. 
 
     V súvislosti s plnením požiadaviek, ktoré boli zadané na rokovaní Komisie regionálneho 
rozvoja, výstavby ÚP a ŽP boli uskutočnené nasledovné kroky:  
  
1./ Žiadosť adresovaná SVP, š.p. v Banskej Bystrici , týkajúca sa  údržby potoka Štiavnička, 
rozsahu a využívania ochranného pásma ako aj  požiadavka o rekultiváciu pozemkov. 

2./ Žiadosť adresovaná Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.  Banská 
Bystrica, ohľadne rozsahu ochranného pásma a možnosti využitia okolitých pozemkov 
v rozsahu ochranného pásma ČOV, ako aj s požiadavkou o rekultiváciu a údržbu zabratých 
pozemkov. 

3./ Vykonali sme lustráciu pošty, doručenej na Mestský úrad za posledných 10 rokov od  
adresáta Ing. Nikolaja alebo obchodnej spoločnosti N.I.K., s.r.o. 

 

m)   Žiadosť OZ ART Friends o zriadenie vecného bremena k parcele CKN č. 3569 

Diskusia  

Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – nechápe zmysel zriaďovania vecného bremena.    

Mgr. P. Balžanka, primátor – majiteľ objektu hodlá investovať do jeho rekonštrukcie a chce 
mať istotu, aby mal zaručený prístup na pozemok a aby nebol obmedzovaný.  
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RNDr. Bačík, poslanec – navrhol predmetnú parcelu predať.     

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  

Uznesenie č. 181/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  s c h v a ľ u j e     
     vyznačenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu cez parcelu C KN č. 3569    
     o výmere 114 m2, zastavané plochy v prospech vlastníka nehnuteľností  ART Friends,  
     občianske združenie, so sídlom v Bratislave,  zapísaných na LV č. 447. 
     Rozsah vecného bremena je zameraný  GP č. 35302551-58/2006. 
  
     Vyznačenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu v prospech žiadateľa      
     v hodnotovom vyjadrení  predstavuje čiastku 10.000,- Sk 
 
 
11.  Informatívna správa – vyhodnotenie LTS v informačnom centre Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. I. Nikolajová a Libor Chmelíček, odd. KCRaŠ.  
 
Diskusia: 
RNDr. P. Bačík, poslanec – správa bola prerokovaná v Komisii obchodu, služieb a CR MsZ, 
stanovisko komisie tvorí prílohu materiálu. Navrhol doplniť predložený návrh uznesenia 
o podporné stanovisko za zachovanie súčasného stavu banskoštiavnického Geoparku 
a hľadanie riešení v prípade jeho možného zániku v spolupráci Mesta Banská Štiavnica  
a Združenia Regiónu Sitno.   
 
M. Kapusta, PM mesta – projekt Geopark končí tento rok, okolité obce sa spojili s mestom 
a požiadali príslušné ministerstvá o dofinancovanie projektu v rámci štrukturálnych fondov.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne súhlasilo s návrhom poslanca Bačíka a prijalo  
 

Uznesenie č. 182/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e   
     informatívnu správu – vyhodnotenie letnej turistickej sezóny v informačnom centre   
     Banská   Štiavnica za obdobie jún – september 2007. 
 
B. p o d p o r u j e  
     zachovanie súčasného stavu banskoštiavnického Geoparku, v prípade jeho zániku ukladá    
     Mestu Banská Štiavnica v spolupráci so združením Regiónu Sitno riešiť jeho budúcu  
     prevádzku.   
 
 
 
 
 



- 269 - 
12.  Interpelácie a dopyty  
 
JUDr. D. Lukačko – treba odstrániť lavičky a kvetináče z Nám. sv. Trojice a z Ul. A.  
                                   Kmeťa.  
 
PaedDr. M. Klauz – pri zimnej údržbe v časti pod Kalváriou, na Ul. Hviezdoslava 
a Vajanského pri bytovkách upozorniť TS, aby sneh odhŕňali smerom od bytoviek a nedávali 
ho na múry domov.     
 
RNDr. P. Bačík – kladne hodnotil službu pošty na Drieňovej, sú však nedostatky v tom, že je 
otvorená 1,5 hod. denne len v popoludňajších hodinách, čo spôsobuje problémy s vyberaním 
zásielok.  
Navrhol rokovanie so Slovenskou poštou o možnosti rozšírenia služieb o podanie poštových 
zásielok a platieb.  
 
H. Koťová – služba by sa mala skvalitniť, zatiaľ ide o pilotný projekt. Poštová služba môže 
fungovať pod Slovenskou poštou alebo pod mestom a vytvorí sa pošta partner. Táto by mohla 
poskytovať všetky služby. Závisí od vedenia mesta a pošty, ako sa dohodnú. Navrhla poštu 
v meste rozložiť do dvoch budov. V prípade, že zostane pošta v budove MŠ Drieňová, treba 
doriešiť prístup poštovým autom ku dverám budovy. 
 
Ing. Palovič – vodovod Štefultov, Mgr. Foltán spísal pripomienky a nedostatky, ktoré budú 
prerokované na spoločnom stretnutí občanov a StVPS dňa 1. 12. 2007. 
 
Ing. Blaškovičová – upozornila, že v časti Ul. Obrancov mieru pri Jednote nie je 
odkanalizovaná komunikácia, voda stojí na ceste, v zime zamŕza. Spýtala sa, kedy bude 
kolaudácia stavby vodovodu Štefultov.  
 
Mgr. N. Babiaková – musí sa doriešiť vlastníctvo pozemkov a trasu zamerať. Lehota na 
majetkoprávne vysporiadanie je jeden rok.    
 
Ľ. Barák -  navrhol zverejniť v Štiavnických novinách informáciu o fungovaní pošty na 
Drieňovej a informácie týkajúce sa ďalšej prevádzky plavárne. 
 
Mgr. Balžanka – poprosil Dr. Bujnovú, aby informácie zverejnila v ŠN.  
 
H. Koťová – žiadala osadenie stĺpu verejného osvetlenia  na Ul. Pod Červenou studňou, pri 
dome pána Goliana.  
 
Ing. Hlinka – odpovedal, že na rozšírenie siete VO treba projektovú dokumentáciu a finančné 
prostriedky.  
  
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – vyjadril sa k zachovaniu sídla SVP v Banskej Štiavnici, 
navrhol, aby sa predstavitelia politických strán spojili s partnermi v Bratislave, problém 
zmedializovali v televízii. Banská Štiavnica má veľký potenciál, sú tu jazerá, odporúča vo 
veci urobiť viac.  
 
Mgr. Balžanka -  v spolupráci s tlačovým tajomníkom mesta  pánom Zemaníkom pripravili 
správu, určí sa postup, informácia pôjde do médií.  
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Ing. Blaškovičová – po asfaltovaní ulice Obrancov mieru zostali kopy asfaltu, spýtala sa, či 
by s týmto materiálom mohol byť upravený chodník od Nám. padlých hrdinov ku kostolu. 
Sneh z Ul. Š. Moyzesa a Ul. Jesenského je niekedy neskoro odpratávaný, či by bolo možné  
nechať  štrková drť, aby v prípade potreby bolo možné ulicu posypať.   
 
Ing. arch. Mravec – žiadal dodržiavať plán zimnej údržby aj v praxi, treba kontrolovať 
kvalitu prác, dbať na ryolitovú dlažbu, aby sa nepoškodzovala.  
Žiadal uskutočniť rokovania k potrebe osadenia tabule v Žarnovici, označujúcej dopravný 
smer na Banskú Štiavnicu.  
 
Mgr. P. Balžanka – ide o národnú diaľničnú spoločnosť, tabuľu treba osadiť novú. Je to 
podmienené procesom, ktorý treba dodržať.  
 
Ing. Michna – žiadal označenie hydrantov v chodníku, ktorý sa asfaltoval v smere od 
zastávky pod Drieňovou k Ul. L. Svobodu.  
 
PhDr. N. Bujnová, CSc. – spýtala sa ako bude zabezpečovaná zimná údržba na Nám. sv. 
Trojice, autá stoja všade. 
 
Ing. Kotilla – je pravda, že autá stoja všade a údržba nie je vykonávaná dôsledne. Dal príkaz, 
aby nedisciplinovaným vodičom dávali papuče.  
 
Mgr. P. Balžanka – treba informovať vodičov, že je možnosť zlacneného parkovania na 
parkovisku pod baníckou školou.    
 
JUDr. D. Lukačko – povedal, že Nám. sv. Trojice je  zvislé dopravné značenie, ktoré 
návštevník nevidí, preto dochádza k nepovolenému parkovaniu.  
 
Ing. Prefertusová -  oddelenie výstavby, ÚP a ŽP pripraví návrh doplnku k VZN, ktoré 
upraví spôsob parkovania.  
 
J. Drbohlavová – vyslovila podporu na zachovanie  sídla SVP v našom meste. 
       
 
13.  Rôzne 

• Vybudovanie alternatívneho optického pripojenia do Banskej Štiavnice – 
informácia 

Písomná informácia tvorí prílohu zápisnice. Ústnu informáciu podal projektový manažér 
mesta Marek Kapusta.  
Povedal, že je pripravených viac projektov, je záujem navrátiť vysoké školstvo do Banskej 
Štiavnice, budúci týždeň sa uskutoční rokovanie so zástupcami mesta.  
Ďalším projektom je vybudovanie alternatívneho optického kábla – napojenie na vysoko 
rýchlostný internet s nižšími nákladmi. Ide o nový typ ekonomiky. Projekt by mal byť 
financovaný zo štrukturálnych fondov,  je robený v spolupráci so spoločnosťou Synerga, 
ktorá kooperuje s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom životného prostredia. Ak bude 
ocenený, projektová dokumentácia bude preplatená.  Je predpoklad že výzva bude zverejnená 
v januári.  Očakáva sa, že finančná náročnosť bude 60 – 80 mil. Sk. Treba uvažovať o 5 %  
kofinancovaní samosprávou.    



- 271 – 
 

• Zvýšenie dotácie z rezervy škôl  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. odd.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 183/2007 
 
Mestské  zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     1. zvýšenie dotácie pre ZŠ J. Horáka o 30.000,- Sk, ktorá bude poskytnutá z vytvorenej   
         rezervy na   originálne kompetencie v školstve. Dotácia vo výške 30.000,- Sk bude    
         poskytnutá ako dotácia na bežné výdavky.  
 
     2. Zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. 1. mája o 76.000,- Sk, ktorá bude poskytnutá z vytvorenej   
         rezervy  na originálne kompetencie v školstve. Dotácie vo výške 76.000,- Sk bude   
         poskytnutá ako dotácia na bežné výdavky.  
 
 14.  Záver 
 
Po vyčerpaní programu rokovania Mestského zastupiteľstva primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka poďakoval prítomným za účasť, o 18.45 hod. rokovanie ukončil  a poprial  všetkým 
pekný zvyšok dňa.  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                                      Mgr. Pavol Balžanka 
        prednostka MsÚ                                                                                 primátor mesta 
 
 
 

o v e r o v a t e l i a :  
 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                                          II. overovateľ: 
RNDr. Pavel Bačík                                                                                 Ing. Ondrej Michna  
 
 
 
Zapísala: Eva Turányiová 


