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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 12. decembra 2007 

 
 
 

Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica  o dani z nehnuteľností pre rok 2008 

      4.    Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
             stavebné odpady 
      5.    Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach 
      6.    Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi  
             vo vlastníctve  mesta  
      7.    Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2008, 2009, 2010 
      8.    Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica pre rok 2008, 2009, 2010 
      9.    Správa o začatí obstarávania zmeny a doplnku č. 1 ÚPD mesta Banská Štiavnica  
     10.   Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 2008 
     11.   Majetkové veci mesta 
             a) Návrh na predĺženie termínu na zaplatenie zostatku kúpnej ceny za nehnuteľnosti pre  
                  FABA, s. r. o., Banská Štiavnica   
             b)  Návrh na zaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť v mesačných splátkach pre Romana  
                  Gorala, Hodruša-Hámre  
             c)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Ing. Jána Mojičku, Banská Štiavnica 
             d)  Návrh na zriadenie vecného bremena pre SSE, a. s. Žilina   
             e)  Prehľad  budov v majetku mesta a návrh na ich ďalšie využitie 
             f)   Návrh na zriadenie vecného bremena pre Zámočníctvo Ruckschloss – Banská Štiavnica  
             g)  Prenájom lesných pozemkov Školské lesy Kysihýbel   
     12.   Dohoda o poskytnutí dotácie pre PO-MA, s. r.o.     
     13.  Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 
     14.  Návrh na odvolanie náčelníka mestskej polície 
     15.  Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora mesta 
     16.  Návrh na vyplatenie odmien pre zamestnancov škôl a školských zariadení 
     17.   Prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa vyradenia zo siete škôl ZŠ A. Sládkoviča v B. Štiavnici  
     18.   Interpelácie a dopyty        
     19.   Rôzne 

• Navýšenie dotácie z rezervy škôl pre ZUŠ 
• Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 145/2004 zo dňa 16. 12. 2004 
• Návrh na vyplatenie odmien pre poslancov MsZ a pre členov MsR 
• Správa k aktuálnemu stavu vo vzťahu k SVP š. p.  

     20.  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,  Mgr. Karol         
                            Palášthy, Ing. Slavomír Palovič, PhDr. Peter Šemoda, Ing. Marián  
                            Zimmermann  
  
    Ospravedlnení: Ing. Juraj Čabák 
                       
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 
                                          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 
Pán Dupal 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 



- 274 - 
 
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 poslanca  Ing. Juraja Čabáka z dôvodu dlhodobej PN. Predložený 
program rokovania MsZ navrhol primátor mesta v bode rôzne doplniť o Navýšenie dotácie 
z rezervy škôl pre ZUŠ, Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 145/2004 zo dňa 16. 12. 2004, 
Návrh na vyplatenie odmien pre poslancov MsZ a Správu k aktuálnemu stavu vo vzťahu 
k SVP š. p. Banská Štiavnica. 
S doplnením programu rokovania MsZ súhlasili všetci prítomní poslanci MsZ.  
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Ivana Beňu a Petra Ivašku.  
Zápisnicu z rokovania spracovala Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila a spravodajstvo k nej podala prednostka 
MsÚ Mgr. N. Babiaková – doplnila, že uznesenie č. 165/2007 týkajúce sa realizácie 
osvetlenia futbalového miniihriska je splnené.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 poslanec nehlasoval) prijalo   
 

Uznesenie č. 184/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a    v e d o m i e 
     kontrolu plnenia uznesení  z riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,   
     konaného dňa 22.  novembra 2007. 
 
3.    Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica  o dani z nehnuteľností pre rok 2008 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. 
Marián Zimmermann.  
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – podstatné je, že v roku 2008 sa daň z nehnuteľností 
oproti roku 2007 nebude zvyšovať, diskusia prebehla aj v Mestskej rade, racionalizácia sa 
urobí radšej v rámci MsÚ. 
 
Diskusia:  
JUDr. D. Lukačko a Ing. O. Michna, poslanci MsZ – mali pripomienky k formálnym 
nedostatkom VZN, žiadali opravu textu.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   
 

Uznesenie č. 185/2007 
 

Mestské  zastupiteľstvo 
A. V zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien  
     a doplnkov, v zmysle §-u 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4  
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     a 6, § 20 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom  
     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  
     s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 4/2007 o dani    
     z nehnuteľností pre rok 2008. 

 
4.    Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady   
       a drobné stavebné odpady 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ, 
spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, ved. ekonom. odd., spravodajstvo k bodu podal 
poslanec Ing. Zimmermann – dal do pozornosti, že poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa oproti minulému roku zvýšil zo 482,- na 540,- Sk za osobu, t. j. o 58,- Sk.   
Mgr. Balžanka – návrh by mal kopírovať reálne náklady na likvidáciu a separáciu odpadu. 
V našom meste je nadštandardné tvorenie odpadu, čo sa premietlo aj do výšky poplatku. 
Zľavy platné v predchádzajúcom období zostávajú, znížila sa hodnota koeficientu na ostatné 
predajne.  V roku 2008 bude zavedený systém bonifikácie pre tých, ktorí odpad separujú 
(návrh tvorí prílohu zápisnice) ako istý druh motivácie.  
 
Diskusia:  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – Komisia obchodu, služieb a CR navrhla separáciu odpadu 
v lokalite Počúvadlianske jazero. 
Navrhol zvýhodniť občanov ktorí separujú a voči  ostatným vyvodiť dôsledky.  
 
PhDr. P. Šemoda, poslanec MsZ – navrhol zvýšiť počet nádob na plasty.  
  
Mgr. Balžanka – v mesiaci január 2008 riaditeľ TS m. p. pán Heiler + rozvojový manažér 
mesta M. Kapusta predložia víziu odpadového hospodárstva a separovaného zberu.  
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – žiadala o predloženie rozpisu, ako bude prebiehať 
separovaný zber na Štefultove. Občania nedostávajú naspäť vrecia v rovnakých farbách, 
nevedia ako majú separovať. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – spýtal sa, či výber poplatku nie je neprehľadný, keď 
je rozložený do splátok. Chýba mu motivácia poplatku, náklady na likvidáciu starej 
a budovanie novej skládky nie sú vyčíslené ani v rozpočte ani v návrhu VZN.   
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. – všetky dane sa zúčtovávajú až na konci kalendárneho 
roka, štvrťročné splátky sa sledujú.  
 
P. Heiler, riaditeľ TS m. p. – reagoval na požiadavku poslanca Mravca, písomnou formou 
podali návrh. Celoplošný separovaný zber sa robí teraz, v rodinných domoch sa dá posúdiť 
zapojenosť, horšie je to na sídliskách, tam je vyhodnocovacia schopnosť slabšia.  
Čo sa týka  skládky a jej rekultivácie, v zmysle platného zákona majú TS m. p. zriadený 
samostatný účet, kde sa deponujú finančné prostriedky pre tento účel. V roku 2008 ich bude 
možné použiť na sanovanie  skládky, ktorá zatiaľ nie je presne zadefinovaná, projekt je 
spracovaný v určitých alternatívach.  
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Mgr. P. Balžanka – nepokúšajme sa byť spravodlivejší ako v skutočnosti sme, projekt je 
pripravený a bude rozbehnutý v roku 2008, občania budú včas informovaní.   
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – spýtal sa, či má mesto kompostovisko. 
 
P. Heiler, riaditeľ TS m. p. -  odpovedal, že kompostovisko je v štádiu provizória na 
súčasnej skládke, kde sa ukladá biologický odpad. V roku 2008 bude zakúpený štiepkovač, 
čiastočne je rozbehnutá aj osveta. 
 
Peter Ivaška – žiadal informácie zverejňovať prostredníctvom VIO TV, aj vo videotexte,  
na internete, prípadne v Štiavnických novinách, aby obyvatelia vedeli reagovať. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo 
  

Uznesenie č. 186/2007 
 
Mestské  zastupiteľstvo 
A. V zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien  
      a doplnkov, v zmysle §-u 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom  
     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
     s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica 
     č. 5/2007o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
5.  Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal poslanec Ing. Marián Zimmermann – informoval, že sadzby miestnych daní zostávajú 
nezmenené.  
Mgr. Balžanka – materiál má určité zmeny oproti roku 2007, sadzby sa nezvyšujú, v zmysle 
komunikácie s občanmi došlo k zníženiu poplatku za psov chovaných v bytových domoch 
z 1000,- na 500,- Sk. Majitelia musia dbať o čistotu sídlisk, z poplatku mesto nemá benefit, 
výťažok je použitý pre karanténnu stanicu.   
Čo sa týka parkovania, materiál spracovaný poslancom Lukačkom a pracovníkom MsÚ 
Vahlandtom bude implementovaný do reálneho života v roku 2008, vrátane parkovania 
v lokalite Počúvadlianskeho jazera.  
 
Diskusia:  
JUDr. Lukačko, poslanec MsZ – upozornil na formálne nedostatky VZN:  uvádzať plné 
znenie zákona, ŠPZ už neexistuje, je to tabuľka s evidenčným číslom. 
Navrhol v čl. 3, bode 7. písm. e), f), g) zjednotiť sadzbu poplatku na sumu 400,- Sk, bod i) 
doplniť v zmysel spracovaného projektu dopravného značenia. Ďalej poplatok za vyhradené 
parkovanie stanoviť 20 tis. Sk, doplniť ulice, miesta pre taxislužby, vyhradené miesta označiť, 
poplatok by mal slúžiť na úhradu dopravného značenia.   
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – tiež navrhol v čl. 3, bode 7. písm. e), f), g) zjednotiť 
sadzbu poplatku na sumu 400,- Sk. 
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Ľ. Barák, poslanec MsZ – je za zjednotenie poplatku v čl. 3, bode 7. písm. e), f), g) na sumu 
500,- Sk, v texte vynechať „alikvotnú časť“, karta by bola prenosná pre všetkých aj pre 
občanov. 
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – Komisia kultúry MsZ navrhla v súvislosti s vyberaním 
poplatku za psov, aby boli psi označené viditeľnou známkou, čím by sa získal prehľad, kto 
poplatok zaplatil.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – stanovisko Ekonomickej komisie MsZ tvorí prílohu 
zápisnice, daň za psov treba ponechať v sadzbách platných v roku 2007, obnoviť koše na 
exkrementy, majiteľom psov dať sáčky a rukavice, MsPo by mala kontrolovať dodržiavanie 
verejného poriadku.  Komisia navrhla parkovací bankomat umiestniť v blízkosti „hríbu“. 
    
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – zmeny sadzieb prešli rokovaním MsÚ, MsR, 
komisiami. Požiadal poslanca Lukačku, prípadne iných poslancov, aby v rámci krátkej 
prestávky naformulovali presné znenie uznesenia.     
 
Pozmeňujúce návrhy k článku 2, Daň za psa: 
RNDr. P. Bačík – v čl. 2, v bode 5, písm. a)  ponechať sadzbu 1000,- Sk, písm. b) ponechať 
sadzbu 200,- Sk.  
 
Ľ. Barák -  súhlasil s poslancom Bačíkom + v čl. 2, v bode 5, písm. a) doplniť sadzbu za 
ďalšieho psa 2000,- Sk.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec MsZ – v prípade, ak bude schválený poplatok za 
psa, dal návrh na zvýšenie sumy pre psí útulok.  
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – v prípade, že bude zvýšený poplatok za psa, navrhol majiteľovi 
psa dať pri platení poplatku sáčky a lopatku na exkrementy.  
 
MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – je za schválenie pôvodných sadzieb, pes je spoločníkom 
pre občanov, používa sa na kanisterapiu. 
V období jar a jeseň majú psi tendenciu utekať, navrhol značenie psov čipom, riešiť problém 
globálne, predložiť správu do MsZ. 
  
Ľ. Barák, poslanec MsZ – neprevyšujme zvieratá nad ľudí, na sídliskách dochádza 
k nadmernému znečisťovaniu ihrísk. V prípade, že sa chce pomôcť ľuďom odkázaným na 
spoločnosť psa, navrhol v čl. 2, bode 6 stanoviť vyššiu úľavu.  
Vzal späť návrh 2000,- Sk poplatku za ďalšieho psa. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov schválilo nasledovnú zmenu VZN v čl. 2, bode 5, 
písm. a) sadzbu 1000,- Sk, písm. b) sadzbu 200,- Sk a písm. c) upraviť: „za psov chovaných 
na samotách je sadzba 100,- Sk/1pes/1rok. 
 
Pozmeňujúce návrhy k článku 3, Daň za užívanie verejného priestranstva : 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – v bode 7, navrhol zjednotiť poplatok písm. e), f), g) na 
sumu 400,- Sk, permanentka nebude prenosná, resp. stanoviť poplatok 500,- Sk na každé 
vozidlo.   
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Ľ. Barák – je za jednotný poplatok za permanentku 500,- Sk s tým, že u jednotlivého 
podnikateľov bude permanentka prenosná na všetky tabuľky s evidenčným číslom.  
 
JUDr. Lukačko, poslanec MsZ – poplatok za vyhradené parkovacie miesto ponechať 3000,- 
Sk, doplniť do textu  poplatok za vyhradenie parkovacieho miesta pre TAXI služby a to: ul. 
Dolná (bývalé OPP, pred VÚB, as., pred Dexia bankou, as., ul. Špitálska (Povrazník), ul. 
Akademická (pri SLŠ), ul. L. Svobodu (parkovisko pri zastávke SAD), ul. P. O. Hviezdoslava 
(oproti potravinám Felicita). Výnimky budú pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a sanitky.  
Tento návrh bol väčšinou poslancov MsZ schválený.  
Taktiež poslanci väčšinou hlasov schválili jednotný poplatok za parkovanie v bodoch e), f), g) 
so sumou 500,Sk na každé evidenčné číslo vozidla osobitne.  
 
Pozmeňujúce návrhy k článku 4, Daň za ubytovanie    
Došlo k zmene bodu 10, písm. c) dopĺňa sa text „deti do 15 rokov (vrátane) a písm. d) žiaci 
a študenti škôl pôsobiacich v Banskej Štiavnici. S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní 
poslanci MsZ.   
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov schválilo pozmenený návrh VZN a prijalo 
 

Uznesenie č. 187/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. V zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien  
     a doplnkov, v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  
     a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  
     predpisov s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica   
     č. 6/2007  o miestnych daniach s pripomienkami. 
 
 
6.    Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o prideľovaní a hospodárení s nájomnými   
        bytmi vo vlastníctve  mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková  a spracovateľom je JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, oddelenie právne 
a správy majetku a Ing. M. Jakubovie, konateľ BS, s. r. o..  Spravodajstvo k bodu podala 
poslankyňa MsZ Ing. Blaškovičová.   
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – VZN rieši nájomné byty, v meste chýbajú motivačné 
byty. Do návrhu neboli zapracované pripomienky komisií MsZ, spýtal sa či je spokojnosť 
s prenajímaním bytov.  Zaujímavé je, že počet obyvateľov mesta klesá a požiadavky na byty 
sú stále vyššie, nájomníci migrujú z bytu do bytu.  
 
Ing. Jakubovie, konateľ BS s. r. o. – podmienky sú prísnejšie a sú stanovené pre nových 
užívateľov.  
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Ľ. Barák, poslanec MsZ – zrekapituloval, že do žiadateľov o byt môže byť zaradený len 
občan s minimálnym trvalým pobytom v našom meste 2 roky, teda nie je šanca pritiahnuť 
nových obyvateľov do Banskej Štiavnice.  
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM -  nové nájomné byty budú prideľované podľa 
osobitných kritérií uvedených vo VZN, čím  chce mesto pomôcť BS s. r. o. pri rozhodovaní. 
Ide o to, aby sa byty dostali tým, ktorí ich naozaj potrebujú.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (2 sa zdržali) prijalo   
 

Uznesenie č. 188/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo   
A. s c h v a ľ u j e   
     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica  č. 7/2007 o prideľovaní  
     a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta. 
 
7.  Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2008, 2009, 2010 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková 
a spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonomického odd.. 
Spravodajstvo k bodu podala poslankyňa Ing. Blaškovičová – návrh rozpočtu bol 
prerokovaný v komisiách MsZ, v Mestskej rade, prílohu tvorí stanovisko hlavného kontrolóra 
MsÚ.  
 
Diskusia: 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – povedal, že položka na amfiteáter nie je postačujúca, amfiteáter 
treba prekryť, navrhol v ňom zriadiť jednoduchý byt, aby bola zabezpečená kontrola objektu.  
Náklady na zakúpenie prenosnej tribúny nie sú zahrnuté v rozpočte.  
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – čo sa týka amfiteátra, mesto sa bude  uchádzať 
o prostriedky zo štrukturálnych fondov, areál bude riešený aj s parkoviskom, podľa 
zverejnenej výzvy sa bude reagovať. V rozpočte sú pre rok 2008 špecifické položky kultúry, 
v januári bude predložené strategické zameranie dokumentov týkajúcich sa smerovania 
kultúry.  
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – navrhol stiahnuť náklady na zateplenie DM a peniaze použiť na 
iný účel.  
 
Mgr. Babiaková – v rozpočte to nie je možné, od 1. 1. 2008 je zákonná povinnosť 
energetickej náročnosti budov, rozpočet je položkovitý.  
 
Ľ. Barák – byty sa budujú pre sociálne slabších, tí ich devastujú a mesto byty opravuje. 
Peniaze sú potrebné aj na iný účel, napr. kúpu tribúny, položka na šport na nemení aspoň 5 
rokov. 
 
 
 



- 280 - 
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – informoval o pripomienkach k rozpočtu z Komisie 
obchodu, služieb a CR a z Ekonomickej komisie MsZ, stanoviská komisií tvoria prílohu 
zápisnice.  
 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – Komisia športu MsZ  žiadala vyčleniť čiastku pre športovcov, 
ktorí reprezentujú mesto, aby im bola telocvičňa poskytnutá zadarmo.  
 
JUDr. Lukačko, poslanec MsZ – informoval o stanovisku Komisie ochrany verejného 
poriadku, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Položky týkajúce sa verejného poriadku a bezpečnosti 
nie sú postačujúce, nie je rezerva na ďalšie rozšírenie kamerového systému. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta  -  rozpočet v príjmoch a výdavkoch musí byť vyvážený, 
zmeny v rozpočte sú, sú definované priority a podkapitoly. Mesto pripravuje dokumentáciu na 
metropolitnú optickú sieť, v rámci ktorej bude riešený kamerový systém na území mesta.  
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ -  v rozpočte nie je zahrnutá čiastka na elektronické 
hlasovacie zariadenie  mestského zastupiteľstva. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  informatizácia spoločnosti bude riešená 
prostredníctvom štrukturálnych fondov, po zverejnení aktuálnych výziev. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – forma rozpočtu a položky sú globálne, je veľa 
rozrobených projektov. 30 % tvoria mzdy a odvody. Stanovisko Komisie výstavby, RR, ÚP 
a ŽP tvorí prílohu zápisnice. Nové byty na Povrazníku sú veľmi štandardné, jediným 
nedostatkom sú veľké chodby. Byty nie sú nízko štandardné pre sociálnu skupinu. Spýtal sa 
ako budú riešené budovy v majetku mesta.   V rozpočte nie sú uvedené investície do 
miestnych komunikácií.    
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – financie na školský a stavebný úrad mesto dostáva 
zo štátneho rozpočtu, taktiež na ŠFRB. 
Pre mesto je výhodné rekonštruovať byty v MPR, kde je 80 % financovanie zo ŠFRB. Zatiaľ 
na tieto objekty nie je spracovaná PD.  
Mesto dostalo dotáciu 15 mil. Sk na Kammerhofskú ulicu, dofinancovanie verejných 
priestranstiev. Granty zatiaľ nie sú vyhodnotené.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – ak boli ambície, že klasický rozpočet  bude odlišný, 
nie je to možné. Tvrdenie, že podľa zostaveného rozpočtu nie je možné ísť nie je namieste. 
Všade treba viac peňazí, mesto nevie koľko prostriedkov dostane, budú nasledovať úpravy 
rozpočtu. Predložený rozpočet hovorí o prioritách, cestovnom ruchu a obnove centra mesta 
a lokality Počúvadlo. Prílohou rozpočtu by mal byť návrh programového rozpočtovania. 
Samospráva určí účel prostriedkov, čo bude legislatívnou podmienkou od roku 2009, pôjde 
o pilotný projekt jednej z mála samospráv.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – do rozpočtu sa musí dostať odpadové hospodárstvo, 
určiť postupné kroky a priority.     
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – navrhol do uznesenia doplniť : 
MsZ  u k l a d á 
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Mestskému úradu uvoľniť finančné prostriedky na propagáciu cestovného ruchu vo výške       
2 mil. Sk až po schválení priorít  cestovného ruchu mesta. Tento návrh bol schválený. 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo   
  

Uznesenie č. 189/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre rok 2008 nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy              132.570 tis. Sk 
- výdavky     80.864 tis. Sk 

 
2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy       2.605 tis. Sk 
- výdavky       6.040 tis. Sk 

 
3. Rozpočet spolu 

- príjmy                        135.175 tis. Sk 
- výdavky                86.904 tis. Sk 

 - dotácie pre školy    50.000 tis. Sk  
 

4. Finančné operácie 
- príjmy        2.500 tis. Sk  
- výdavky          765 tis. Sk 
 

B. b e r i e    n a   v e d o m i e 
     1.  výhľadový rozpočet Mesta Banská Štiavnica na roky 2009 a 2010  
     2.  stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky  
          2008 - 2010   

 
C. u k l a d á 
     Mestskému úradu uvoľniť finančné prostriedky na propagáciu cestovného ruchu vo výške    
     2 mil. Sk až po schválení priorít  cestovného ruchu mesta. 
 
8.  Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica pre rok 2008, 2009,    
     2010 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil ho riaditeľ TS m. p. Peter Heiler, 
spracovateľkou je Katarína Bukátová, vedúca ekonomického úseku. Spravodajstvo 
k bodu podala poslankyňa Ing. Blaškovičová.   
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č.  190/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     rozpočet  Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica nasledovne: 
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     1. pre rok 2008  
         Bežný rozpočet 
         - príjmy             18 163 tis. Sk 
         - výdavky          18 163 tis. Sk 
 
     2. pre rok 2009 
         Bežný rozpočet 
         - príjmy             18 123 tis. Sk 
         - výdavky          18 123 tis. Sk 
 
     3. pre rok 2010 
         Bežný rozpočet 
         - príjmy             18 053 tis. Sk 
         - výdavky          18 053 tis. Sk    
 
9.    Správa o začatí obstarávania zmeny a doplnku č. 1 ÚPD mesta Banská Štiavnica  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľmi sú Ing. Prefertusová a Ing. Gajdošová, odd. výstavby, RM, 
ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. S. Ďurkan. 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č. 191/2007 
Mestské  zastupiteľstvo 

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

Predloženú správu o začatí obstarávania zmeny a doplnku  č. 1 k ÚPN mesta Banská     
Štiavnica. 

B.   s c h v a ľ u j e 

      Začatie prác súvisiacich s obstarávaním zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN mesta Banská 
Štiavnica. Spracovateľom bude AGS ateliér Ing. Arch. Gabriel Szalay, Prievidza a osobou 
s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing. Marta Davidesová, 
Handlová. Náklady spojené so zmenou ÚPN mesta Banská Štiavnica bude hradiť v plnom 
rozsahu žiadateľka.  

 
10.    Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 2008 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice, predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľom je Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného, vnútornej 
správy a sociálnych vecí. Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. Ďurkan. 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo 
 

Uznesenie č. 192/2007 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a    v e d o m i e  
Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok    
2008. 
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11.    Majetkové veci mesta 
 
Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka 
MsÚ Mgr. N. Babiaková, spracovateľmi sú JUDr. E. Jaďuďová, O. Nigríniová a R. 
Baráková, odd. PaSM. Spravodajstvo  podal poslanec Ľ. Barák.  
  
a) Návrh na predĺženie termínu na zaplatenie zostatku kúpnej ceny za   
    nehnuteľnosti pre FABA, s. r. o., Banská Štiavnica   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 193/2007 

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

predĺženie termínu na zaplatenie zostatku kúpnej ceny, vo výške 550 000,- Sk, za 
nehnuteľnosti – pozemky parc. č. CKN 5882/14 o výmere 5 227 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie a parc. č. CKN 5882/18 o výmere 1 465 m2, zastavaná plocha a nádvorie v 
lehote do 31. 12. 2007 pre obchodnú spoločnosť FABA, s. r. o., Trate mládeže 11/1740, 
Banská Štiavnica. 

 
b)  Návrh na zaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť v mesačných splátkach pre    
      Romana Gorala, Hodruša-Hámre  
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – upozornil, že posledná splátka bude uhradená až 
v roku 2010. 
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – navrhol v prípade neplatenia splátok, aby rodinu riešila obec 
Hodruša Hámre, kde má trvalý pobyt. Mesto nie je povinné poskytnúť im náhradné bývanie. 
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – nájom je možné ukončiť súdnym rozhodnutím 
v prípade, že nebudú platiť nájom. Ak nebudú platiť stanovené splátky, o ďalšom postupe 
bude musieť rozhodnúť MsZ.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo  
  

Uznesenie č. 194/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  
zaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť – budovu Hájenku-Tergotňu, súp. č. 455, 
postavenej na pozemku parc. č. CKN 322, vedenej v KN Katastrálneho úradu Banská 
Bystrica, Správa katastra Žarnovica na LV č. 340 pre okres Žarnovica, obec Hodruša-
Hámre, k. ú. Banská Hodruša  Romanom Goralom, bytom Hodruša-Hámre 455, 966 63 
formou splátok nasledovne: 

Splátky bude kupujúci uhrádzať na účet Mesta Banská Štiavnica vo výške 5 000,- 
Sk/mesačne vždy do 15. kalendárneho dňa príslušného mesiaca. 1. splátka vo výške 
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5 000,- Sk bude zaplatená v mesiaci január 2008, posledná, vo výške 7 500,- Sk, v mesiaci 
júl 2010. Prevod nehnuteľnosti sa uskutoční až po úhrade poslednej splátky. 

Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 53/2006 zo dňa 21. 10. 2006, 
vypracovaným súdnym znalcom Ing. Igorom Mičkom, vo výške 150 000,- Sk. Kupujúci 
uhradí spolu s kúpnou cenou aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku, vo výške 

 4 500,- Sk a náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to návrh na vklad vlastníckeho 
práva do KN, vo výške 2 000,- Sk. Celková kúpna cena predstavuje sumu 156 500,- Sk. 

Ku kúpnej cene sa pripočíta finančná prirážka vo výške 3 % z celkovej kúpnej ceny. 
Kúpna cena spolu s finančnou prirážkou predstavuje sumu 164 325,- Sk (rozdiel medzi 
kúpnou cenou a kúpnou cenou s finančnou prirážkou je 7 825,- Sk) 

B. U k l a d á   

Mestskému úradu zapracovať do zmluvy osobitné ujednanie, že v prípade neplnenia   

zmluvných podmienok sa zruší kúpna zmluva a uzatvorí sa nájomná zmluva na užívanie  

nehnuteľnosti. 

 
c)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Ing. Jána Mojičku, Banská Štiavnica 
 
Diskusia: 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, komu je možné pozemok predať. 
 
JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – pozemky nie sú v bezprostrednej blízkosti 
nehnuteľnosti žiadateľa, predaj dražbou je možný. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ -  doplnil, že predmetné územie je rádioaktívne 
zamorené a nevhodné na sklad ovocia.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č.  195/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. n e s c h v a ľ u j e   
priamy odpredaj pozemkov parc. č. CKN 1604 o výmere 24 m2, ostatné plochy, parc. č. 
CKN 1605 o výmere 5 m2, ostatné plochy, parc. č. CKN 1608 o výmere 618 m2, ostatné 
plochy, parc. č. EKN 6370/1 o výmere 735 m2, trvalé trávne porasty, parc. č. EKN 6371 
o výmere 243 m2, trvalé trávne porasty a parc. č. EKN 6376/1 o výmere 449 m2, trvalé 
trávne porasty pre Ing. Jána Mojičku, bytom Dolná 33, Banská Štiavnica. 

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

 

d)  Návrh na zriadenie vecného bremena pre SSE, a. s. Žilina   
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok  väčšinou hlasov (3 sa zdržali) prijalo 
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Uznesenie č. 196/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e   
zradenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a. s. ako 
oprávneného z vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia prípojky VN vedenia na 
pozemkoch parc. č. EKN 2017/5 o výmere 9346 m2, trvalé trávne porasty, parc. č. EKN 
2015/1 o výmere 5330 m2, trvalé trávne porasty, parc. č. EKN 2017/1 o výmere 6877 m, 
trvalé trávne porasty v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 273/2006 
vypracovaným spoločnosťou GEOmark, s. r. o., Prievidza dňa 13. 12. 2006. 

Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby „VN prípojka k TS N. I. K Banská 
Štiavnica“. 

Vlastníctvo nehnuteľností, ktoré budú zaťažené vecným bremenom, je evidované Správou 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076 pre k. ú. Banská Štiavnica v prospech Mesta 
Banská Štiavnica ako povinného z vecného bremena. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, bezodplatne. 

 
e)  Prehľad  budov v majetku mesta a návrh na ich ďalšie využitie 
 
Diskusia: 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – navrhol materiál zverejniť na internete.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ -  gro objektov je pamiatkových, mesto potrebuje 
poznať podmienky a obmedzenia pamiatkárov. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  ide o úvodný materiál, ktorý bude podkladom pre 
spracovanie regulatívu ÚPN zóny centra mesta.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – BVC robilo pasport objektov, definovalo sa ich 
využitie, materiál môže uľahčiť rozhodovanie.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
 

Uznesenie č. 197/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo   
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     prehľad budov v majetku mesta a návrh na ich ďalšie využitie. 
 
f) Návrh na zriadenie vecného bremena pre Zámočníctvo Rückschloss – Roman 

Rückschloss, Banská Štiavnica 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo 
 

Uznesenie č. 198/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. p r e d b e ž n e   s c h v a ľ u j e   
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zriadenie vecného bremena v prospech Zámočníctvo Rückschloss – Roman Rückschloss, 
Zigmund šachta 13, Banská Štiavnica spočívajúce v práve prechodu a prejazdu 
v nevyhnutnej miere a nevyhnutnom čase k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. 5565 cez 
pozemok parc. č. CKN 2180/1.  

Definitívne schválenie a úprava práv a povinností bude predložené na rokovanie MsR 
a MsZ po vyhotovení geometrického plánu, ktorý presne vymedzí rozsah zriadenia 
vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 2180/1. 

Vlastníctvo nehnuteľnosti, ktorá budú zaťažené vecným bremenom, je evidované Správou 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica v prospech Mesta Banská Štiavnica ako povinného z vecného 
bremena. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu trvania splátky úveru. 

 

g) Prenájom lesných pozemkov v užívaní Strediska odbornej praxe (SOP) Školské lesy  

     Kysihýbel  

Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – bezprostredne pred rokovaním MsZ bol poslancom 
rozdaný nový  návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom a Strednou lesníckou školou, ročný 
nájom je stanovený na 400 tis. Sk, došlo k úprave určitých bodov a podmienok užívania 
pozemkov, odstúpenia od zmluvy a jej vypovedania. V prípade, že Mesto zistí nezrovnalosti, 
zmluvu môže vypovedať v jedno mesačnej lehote. Iné ustanovenia sa nemenia.  

Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – prečítal žiadosť, ktorú na rokovanie MsZ predložila 
spoločnosť Tália BS, s. r.o. a Lesník, n. o., kde žiadajú neodsúhlasenie tohto bodu rokovania 
z dôvodu netransparentnosti a závažných pochybení pri odporučení záujemcu zo strany 
vymenovanej komisie. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.  

Ing. Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa JUDr. Jaďuďovej, ved. odd. PaSM, či bola naplnená 
skutková podstata Trestného zákona  par. 221. 

Mgr. Balžanka – určite nebola naplnená skutková podstata, na preskúmanie sú iné orgány. 
Návrh sumy 500 tis. Sk vyšiel z rokovania MsR, tento bol prerokovaný s riaditeľom SLŠ 
a VÚC, pre ktorých je prijateľná suma 400 tis. Sk.  

Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec MsZ – navrhol, v prípade schválenia sumy 500 tis. 
Sk, poskytnúť určitú čiastku SLŠ na zveľadenie botanickej záhrady, ktorú využíva mesto.    

JUDr. Lukačko, poslanec MsZ – spýtal sa ako je možné, že škola skončila s hospodárením 
mínus 2 mil. Sk a teraz ponúka nájom 400 tis. Sk. 

Ing. Diviak, SLŠ – ťažobné možnosti sa zdvojnásobili, preto je zvýšený záujem o prenájom 
týchto pozemkov.  

Ing. Valovič, CSc. riaditeľ SLŠ – je prekvapený predloženým listom, žiadna trestná činnosť 
sa nedeje, nikoho nezavádzajú. V období socializmu bola na pozemkoch  vybudovaná 
pestovateľská škôlka, strelnica, sieť ciest, minulé roky boli stratové, teraz nastal zlom. 400 tis. 
Sk sú ochotní dávať mestu. Chce, aby škola mohla využívať demonštračné objekty. Komisia 
zriadená MsZ rozhodla, ale v každej kultúrnej krajine sa pozerá na vzdelanie. Botanická 
záhrada je majetkom BBSK, využívajú ju Štiavničania, je jej hrdosťou. SLŠ má dobré meno 
v rámci SR.  
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RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – návrh prešiel tesne v prospech SLŠ, v rokoch 2008 – 2017 
sa má vyťažiť niekoľko tisíc ton lesa a získa sa niekoľko miliónov Sk. Neformálna ponuka 
predložená zriadenej komisii bola až 700 tis. Sk, čo je podľa neho reálna suma. 500 tis. Sk je 
minimum. Navrhol obnoviť projekt prímestských lesov na jednodňovú turistiku, ktorý prešiel 
do zabudnutia. Navrhol možnosť bezdôvodného vypovedania nájomnej zmluvy. Drevo v lese 
je možné teoreticky vyťažiť za 1 rok, treba stanoviť maximálnu ročnú ťažbu. Nájom 
zohľadňuje ekonomické požiadavky mesta, SLŠ zostanú v nájme štátne pozemky.       

Ing. Valovič, CSc., riaditeľ SLŠ – povedal, že ide o lesy osobitného určenia na vzdelávanie, 
zaujíma ho názor Komisie školstva MsZ.   

JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM – zmluva uzatvorená na dobu určitú nemôže byť 
vypovedaná kedykoľvek. 

Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – čo sa týka genézy, bolo predložených niekoľko 
materiálov, posledným návrhom je prenájom pozemkov škole. V návrhu zmluvy sa objavila 
otázka poľovných práv, chýba mu spôsob kontroly, ide o ťažobnú stránku hospodárenia 
v lese, ktorá je sporná. Lesný hospodár by nemal byť zo školy, kvôli kontrole.  

Ing. Valovič, CSc. – lesy sú otvorené, kontrola môže byť denná i poslancami MsZ. Poprosil 
o objektívne vyjadrenie sa, pre neho je nepredstaviteľné takýmto spôsobom zachraňovať 
školu.  

Ing. Krištof, Lesník n. o. – spýtal sa, či výberové konanie na prenájom pozemkov bolo 
v rámci zásad hospodárenia s majetkom mesta.  

Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – nešlo o výberové konanie, komisia zriadená uznesením 
MsZ bola zriadená ako poradný orgán.  

JUDr. Lukačko, poslanec MsZ -  návrh uznesenia je zmätočný, pokiaľ nie je výsledok 
auditu, navrhol neuzatvárať zmluvu.  

Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – mesto vychádza z toho, že na pozemkoch sa 
hospodárilo správne, ale chce mať hlbšie poznanie.  

Ing. Valovič, CSc. – SLŠ robí audit povinne v zmysle lesného zákona.  

Ing. O. Michna, poslanec MsZ – spýtal sa hlavného kontrolóra, či sa v priebehu svojej 
činnosti na MsÚ venoval tomuto majetku.   

Ing. Láslo, hlavný kontrolór mesta – kontrola lesného majetku sa vykonávala za účasti 
lesného technika. Doteraz platný zákon neumožňoval kontrolu mestom, teraz áno, ak to 
vyplýva z uzatvorenej zmluvy.  

Ľubomír Barák, poslanec MsZ – predkladané už boli rôzne návrhy, nájom 500 tis. Sk je pre 
SLŠ  neprijateľný. Navrhol pozemky dať na obdobie 2 mesiacov do správy MsL a vypísať na 
ne dražbu.  

Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – návrh Mestskej rady bol 500 tis. Sk, aktuálny materiál 
nebolo možné doručiť skôr.  

Ing. Valovič, CSc. – zvyšovanie ceny je neseriózne, mesto podporuje školstvo minimálne. 
SLŠ sa dohodla so SOUL, že žiaci budú môcť odborný výcvik vykonávať na predmetných 
pozemkoch.    
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Prof. RNDr. H. Hilbert, poslanec MsZ – ide o verejný záujem proti súkromnému záujmu. 
SLŠ je špičkovou školou. Ak sa pozemky dajú do správy Mestských lesov, bude to hádzanie 
polien pod nohy.   

Ľ. Barák, poslanec MsZ – ako člen rady školy SLŠ nemusí byť stotožnený so všetkým, čo sa 
na škole robí.  

Š. Mičura, Tália s. r. o. – zisk je možný oveľa vyšší ako 400 tis. Sk.  

RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – verejným záujmom je kvalitný vzdelávací proces. Ale 
mesto peniaze potrebuje na budovanie infraštruktúry.  

Ľ. Barák, poslanec MsZ – ak sa nájomná zmluva schváli, navrhol doplniť čl. 6, bod 5 
...“nesmie klesnúť pod cenu stanoveného nájmu, prípadne len so súhlasom MsZ“. V prípade, 
že sa schváli nájom vo výške 500 tis. Sk, poskytnúť  SLŠ príspevok 100 tis. Sk na údržbu 
botanickej záhrady.  

PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – navrhol v prípade, ak nebude schválený návrh nájomnej 
zmluvy, vypísať na prenájom pozemkov verejnú súťaž.    

Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za 
prenájom pozemkov v prospech SLŠ  s ročným nájmom 400 tis. Sk. Ostatná časť návrhu 
uznesenia zostáva nezmenená.    

Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 

Uznesenie č. 199/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  

1.   U z a t v o r e n i e   nájomnej zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica, v zastúpení Mgr. 
Pavlom Balžankom, primátorom mesta a BBSK - Strednou lesníckou školu v Banskej 
Štiavnici, zastúpenou Ing. Rudolfom Valovičom, CSc. riaditeľom školy na prenájom lesných 
pozemkov v celkovej výmere 240,54 ha, za ročný nájom vo výške  400.000,- Sk.  

2. Z a d a n i e  vypracovania auditu na lesné pozemky v lokalite Kysihýbel v prenájme 
Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici za obdobie rokov 1997 – 2007. 

3. Zapracovanie do výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2008 sumu 50.000,- Sk za 
vypracovanie auditu na lesné pozemky. 

 

B. u k l a d á 

Mestskému úradu  zmluvne doriešiť  otázku praktickej výučby žiakov SLŠ v Banskej 
Štiavnici a SOUL v Banskej Štiavnici, strelnice, zabezpečiť obhospodarovanie Botanickej 
záhrady, realizovanie projektu vytvorenia prímestských lesov. Zapracovať kontrolu plnenia 
LHP, ako aj možnosť vypovedania nájomnej zmluvy v prípade porušenia, či nedodržania 
stanovených podmienok.  
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12.  Dohoda o poskytnutí dotácie pre PO-MA, s. r. o. 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice, predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovala ho JUDr. E. Jaďuďová, ved. odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec Ing. Zimmermann. 
 
Diskusia: 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, či sa sieť bude rozširovať aj na územie Štefultova. 
 
Pán Maruniak, PO-MA, s. r. o. – Štefultov zatiaľ nie je pripravený, Drieňová je ťahaná 
optickými káblami, budúci rok bude optickým káblom riešená aj Križovatka.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č. 200/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo  

A. s c h v a ľ u j e   
dohodu o poskytnutí dotácie pre spoločnosť POMA, s. r. o., Antolská 33, Banská Štiavnica 
vo výške 500 000,- Sk pre kalendárny rok 2008. 

Dotácia bude uhrádzaná nasledovne: 

1. splátka vo výške 125 000,- Sk bude uhradená v mesiaci február 2008 
2. splátka vo výške 125 000,- Sk bude uhradená v mesiaci máj 2008 
3. splátka vo výške 125 000,- Sk bude uhradená v mesiaci august 2008 
4. splátka vo výške 125 000,- Sk bude uhradená  v mesiaci november 2008. 

 
13.  Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spravodajstvo k bodu podal primátor 
mesta Mgr. Balžanka.  
 
Diskusia: 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – návrh na odmenu mal byť podložený pracovnými 
výsledkami.  
 
MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – výsledky kontrol sú predkladané v priebehu roka.  
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – zaujímala sa, o akú konkrétnu sumu ide.  
 
Peter Ivaška, poslanec MsZ – spýtal sa aké je maximum možnej odmeny. 
 
Ing. Láslo, hlavný kontrolór mesta – plat je stanovený v zmysle zákona, maximum odmeny 
je 30 %. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (2 sa zdržali) prijalo 
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Uznesenie č. 201/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    s c h v a ľ u j e 
v zmysle §-u 18c, odseku 5, zákona SNR č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov odmenu hlavnému 
kontrolórovi Ing. Mariánovi Láslovi vo výške 30 % mesačného platu, vyplateného za II. polrok 2007. 
 
 
14. Návrh na odvolanie náčelníka mestskej polície 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil ho primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. 
 
Diskusia: 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – spýtal sa, či bolo zistené porušenie pracovnej disciplíny zo 
strany náčelníka MsPo a keďže pracovný pomer na dobu určitú končí 31. 12. 2007, keby bude 
výberové konanie na túto funkciu. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – nemá záujem hľadať špecifické dôvody na odvolanie 
náčelníka MsPo, je to celkový pohľad na prácu mestskej polície, je to najkritizovanejšia 
zložka MsÚ, náčelník nesie zodpovednosť. Pracovná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú 
do 31. 12. 2007, preto predložil tento návrh, ktorý má svoje opodstatnenie.   
 
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – spýtal sa, či bude Ing. Kotilla ďalej pracovať ako 
mestský policajt. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – v prípade, že bude záujem, môže.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 
   

Uznesenie č. 202/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A.   o d v o l á v a 

v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov §-u 19 a zákona SNR č, 564/1991 Zb. O 
obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 2 ods. 3 

Ing. Vladimíra Kotillu z funkcie náčelníka Mestskej polície v Banskej Štiavnici, s termínom ukončenia funkcie k 31.12. 
2007. 
 
 
15. Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora 
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice, predložila ho Mestská rada. Spravodajstvo k bodu 
podal poslanec Ing. M. Zimmermann. 
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Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  povedal, že v prípade schválenia jeho odmeny táto 
bude smerovať na deti narodené s trvalý pobytom v Banskej Štiavnici v roku 2007  ako 
motiváciu na zvýšenie populačnej krivky.  
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – navrhol odmenu vyplatiť vo výške 40 %, pretože ciele primátora 
sú ušľachtilé a rozhodnutia za uplynulý rok boli spravodlivé.  
O tomto návrhu sa nehlasovalo.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
    

Uznesenie č. 203/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     v zmysle § 5 odst. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov   
     primátorovi mesta Banská Štiavnica odmenu  vo výške 20 % súčtu platov vyplatených  
     za rok 2007. 
 
15. Návrh na vyplatenie odmien pre zamestnancov škôl a školských zariadení 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. oddelenia.  
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. P. Balžanka – povedal, že návrh bol 
prerokovaný v Komisii školstva MsZ.    
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 204/2007 
  
Mestské zastupiteľstvo  
A.  s c h v a ľ u j e   
      čerpanie prostriedkov na prenesené kompetencie a originálne kompetencie v školstve   
      podľa predložených návrhov. 
 
 
16. Prešetrenie sťažnosti  týkajúcej sa  vyradenia zo siete škôl  ZŠ A. Sládkoviča     

v Banskej Štiavnici 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ho hlavný kontrolór mesta 
Ing. Marián Láslo – ide o to, aby sa sťažnosť vybavila, námietka zaujatosti je voči 
poslancom MsZ, zamestnancom MsÚ. Je potrebné, aby MsZ prijalo uznesenie, ktorým uloží 
HK mesta túto sťažnosť prešetriť.  

 

Diskusia:  

Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – v rámci dohodovacieho  konania Ministerstva školstva je 
možné získať financie, ktoré budú škole chýbať v prípade, že vyučovací proces bude 
pokračovať do 30. 6. 2008.  
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PaedDr. V. Ebert, metodik školstva – mesto zatiaľ nedostalo rozhodnutie Krajského 
školského úradu, na základe ktorého sa bude ďalej konať.   

Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (1 sa zdržal) prijalo    

 

Uznesenie č. 205/2007 

Mestské zastupiteľstvo 

A. u k l a d á  
hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Štiavnica,, v zmysle § 18f, ods. g) zákona č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 11, ods. 3 zákona č. 
152/1998 Z. z., prešetriť sťažnosť týkajúcu sa schválenia vyradenia ZŠ A. Sládkoviča zo 
siete škôl, odstúpenú na vybavenie z Krajského školského úradu v Banskej Bystrici 
hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Štiavnica. 

 

18. Interpelácie a dopyty 

Ivan Beňo, poslanec MsZ – spýtal sa riaditeľa RN n. o. Mgr. Hasaru ako bude fungovať 
nová nemocničná lekáreň. 

Mgr. Hasara – lekáreň by mala byť v prevádzke asi od 14. 1. 2008 na základe nájomnej 
zmluvy medzi mestom a spoločnosťou.     

PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – v rozpočte nie je zahrnutá LSPP, spýtal sa či  bude 
mesto dotovať lekárov. Spýtal sa, či je pravda, že sa má sťahovať ARO. 

Mgr. Hasara – cena za LSPP do výšky roku 2007 je neakceptovateľná, tvorí stratu 350 tis. 
Sk. LSPP a jej organizovanie nie je povinnosťou nemocnice. Aj napriek dotáciám mesta je jej 
prevádzkovanie stratové. ARO je nevyhnutné pre činnosť ostatných oddelení. 

MVDr. S. Ďurkan, poslanec MsZ – už niekoľkokrát sa vyjadroval k prístupu do TS m. p., 
ktorý nie je vyhovujúci, dvor je ako sklad smetia, je za sprístupnenie TS m. p. od strany 
Dužiny, žiada písomnú odpoveď.    

RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – pochybuje o fungovaní kamerového systému, došlo ku 
krádežiam na Nám. sv. Trojice. V budove MsÚ má byť zriadená chránená dielňa, kamerový 
systém by mal byť lepší. Treba obnoviť žlté značenie turistickej trasy na Sitno, žiadal, aby 
MsPo kontrolovala miesta čiernych skládok a zisťovala páchateľov. Parkovací automat  
navrhol presunúť ku „hríbu“.  

Ing. Palovič, poslanec MsZ – informoval o stretnutí poslancov za miestnu časť Štefultov 
s občanmi, diskusia sa týkala prevažne nedostatkov súvisiacich s výstavbou vodovodu. 
Z Partizánskej ulice vyteká voda, nie je dokončené jej odvodnenie, nie sú dokončené 
vodovodné prípojky Mojička, Turányi, Haring. Z Ul. Škultétyho tečie voda, treba vyčistiť 
jarok, pri dome pána Erneka na ul. Obrancov mieru je odokrytý potok, na ktorom je položená 
kovová platňa a hrozí nebezpečenstvo úrazu, pri ihrisku na križovatke Ulíc Obrancov mieru  
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a Ul. Debnárika je na ceste drevený poklop, ktorý je nad úrovňou cesty.  Písomný zoznam 
požiadaviek odovzdal pani prednostke.    

Prof. Hilbert, poslanec MsZ – spýtal sa, prečo RN n. o. nemá detskú pohotovosť, najbližšia 
je  vo Zvolene.  

Mgr. Hasara – detská pohotovosť zanikla 1. 7. 2007 z dôvodu, že ju môžu poskytovať 
pediatri, ktorí sú obvodní lekári a v našej nemocnici sú len dvaja. Z tohto dôvodu došlo k jej 
zrušeniu a činnosť bola presunutá do Zvolena. Robili prepočet,  detská LSPP by nemocnicu 
stála ročne 600 tis. Sk a bolo by treba aspoň 3 pediatrov. Z hľadiska personálneho je to 
neriešiteľný problém. Súrne prípady rieši IRS.  

Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – spýtal sa na poštu na Drieňovej, navrhol komunikáciu 
medzi Mestom a Slovenskou poštou za účelom zlepšenia služieb. 

Mgr. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – žiadala upravenie terénu po prípojke vodovodu 
k cintorínu Štefultov, v hôrke pri suchom tajchu bola uskutočnená ťažba dreva – 
fotodokumentáciu odovzdala pani prednostke.  

P. Ivaška, poslanec MsZ – spýtal sa, kto je zodpovedný za Mesto pri preberacom konaní 
investičných akcií, pretože často sa objavujú závady. Oproti Šindlerke pri „parkovisku“ je 
osadená elektroskriňa, na čo slúži, ak nie je potrebná, treba ju odstrániť. Stĺp oproti predajni 
nábytku je nevhodný a neúčelný, treba ho čo najskôr odstrániť, v tejto časti  nie je cesta 
ohraničená obrubníkmi.  Za múrikom objektu Crystal sa sypú tehly, treba to pozrieť.  

Ing. P. Mravec, poslanec MsZ –  treba preveriť účel aj ďalších 3 stĺpov pod Crystalom, na 
Ul. Starozámocká treba urýchlene realizovať oplotenie nad múrom, hrozí pád do hĺbky cca 3 
m. V uličke spájajúcej ul. D. Ružovú a Akademickú treba opraviť a doplniť zábradlie pri 
nehnuteľnosti pána Doneva. V starom meste nie sú nádoby na separovaný zber. Prečo sa 
vypilujú stromy na cintorínoch? V časti Križovatky je zvýšená hlučnosť a prašnosť spôsobená 
prevádzkou Dužiny, spýtal sa, či sa v tejto veci niečo robí.   

Ďalej sa spýtal, či Mesto podniklo nejaké kroky na riešenie hlučnosti zábavných podnikov na 
Dolnej ulici  a čo so SKI CENTROM. 

Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – k zeleni v meste bude spracovaný v roku 2008 
komplexný materiál. SKI CENTRUM rešpektuje dohody zo stretnutí a zmluvné podmienky 
sa plnia.  

Ľ. Barák, poslanec MsZ – spýtal sa či je funkčná kotolňa na Povrazníku a či je uskutočnený 
a akou formou výber nájomníkov nových bytov, či sa rátalo s vysídlením nájomníkov hájenky 
na Červenej studni. 

PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ a predseda Komisie zdravotnej, bytovej a sociálnej  – 
byty na Povrazníku budú rozdelené podľa stanovených kritérií, poslanci MsZ budú 
informovaní, preskúma sa, či nájomníci budú schopní platiť nájom.  

PhDr. P. Šemoda, poslanec MsZ – upozornil na potrebu častejšieho odvozu smetí počas 
vianočných sviatkov.  

PhDr. N. Bujnová, CSc., občan -  upozornila na meškanie hodín pri Bille    
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19.  Rôzne 
 

• Navýšenie dotácie z rezervy škôl  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. N. 
Babiaková, spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonom. oddelenia.  
Materiál bol predmetom rokovania Komisie školstva MsZ, ktorá ho vzala na vedomie. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo     
 

Uznesenie č. 206/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
navýšenie dotácie pre Základnú umeleckú školu o 150.000,- Sk, ktorá bude poskytnutá 
z vytvorenej rezervy na originálne kompetencie v školstve. Dotácia vo výške 150.000,- Sk 
bude poskytnutá ako dotácia na bežné výdavky.   
           

• Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 145/2004 zo dňa 16.12.2004 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil ho riaditeľ TS m. p. Peter Heiler, 
spracovateľkou je Jana Klaučová, personálny úsek TS m. p. 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č. 207/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo   
A. r u š í 
     uznesenie č. 145/2004 zo dňa 16.12.2004 ustanovujúce organizačnú štruktúru Technických       
     služieb, m. p. v Banskej Štiavnici s účinnosťou od 01.01.2008. 
 

• Návrh na vyplatenie odmeny pre poslancov MsZ a pre členov MsR 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Bol predložený na podnet členov MsR. 
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č. 208/2007 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     mimoriadne odmeny pre poslancov Mestského zastupiteľstva vo výške 5.000,- Sk na  
     osobu a pre členov MsR vo výške 7.000,- Sk na osobu.  
  
 

• Správa k aktuálnemu stavu vo vzťahu k SVP š. p.  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Informáciu podal primátor mesta Mgr. Balžanka.   
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20.  Záver 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta  poďakoval prítomným za prácu vykonanú v uplynulom 
roku, ktorý nebol ľahký a bol školou pre všetkých v tejto formácii. Poďakoval poslancom 
MsZ na nadštandardný prístup k problémom, vzťah k občanom, taktiež členom komisií patrí 
ďakujem. Povedal, že poslanci MsZ nie sú na odstraňovanie formálnych nedostatkov 
predkladaných materiálov, odborní referenti MsÚ sú na to, aby zvládali svoju agendu.  
Pravidlá sú stanovené ľudsky a tolerantne.  
Všetkým zaželal do budúceho roka, aby si vzali dobré skúsenosti a negatívnych sa vyvarovali, 
poďakoval zamestnancom a manažmentu MsÚ, organizáciám zriadeným mestom i občanom.  
 
 
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 
Ivan Beňo                                                                              Peter Ivaška  
 
 
 
 
Zapísala: Eva Turányiová 


