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Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 21. decembra 2007 

 
 
 

Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Rekonštrukcia Základnej školy J. Horáka  
3. Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet a optickej metropolitnej siete  
       v B. Štiavnici 
4.   Správa o prevádzkovaní výdajne pošty na Drieňovej 
5.   Informácia o ZŠ A. Sládkoviča  

      6.   Rôzne 
             Informácia o riešení skládky odpadov 

7.   Záver 
 

 
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. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. Banská Štiavnica  
 
7. vedúci oddelení MsÚ:  Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického  
                                          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 
Mgr. Ján Maruniak, ZŠ J. Horáka 
Stanislav Maruniak, PO-MA s. r. o. 
Pán Mullner, spoločnosť Gimex 
Zástupca spoločnosti Magic Computers  
Manželia Paučulovci 
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1. Otvorenie 
 
Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta. Úvodom poďakoval za krátky kultúrny program žiakom ZUŠ pod 
vedením pani učiteľky Chovanovej.  Privítal prítomných poslancov MsZ, prednostku MsÚ, 
hlavného kontrolóra, vedúcich oddelení MsÚ, riaditeľov organizácií zriadených mestom  
a ostatných prítomných. Ospravedlnil neúčasť poslanca  Ing. Juraja Čabáka z dôvodu 
dlhodobej PN. Oznámil, že rokovanie mestského zastupiteľstva bude rozdelené na dve časti, 
prvú verejnú, prístupnú aj pre občanov a neoficiálnu časť spojenú so slávnostným posedením 
mestskej samosprávy. 
Navrhol predložený programom  doplniť o bod rôzne, v rámci ktorého  podá informáciu 
o riešení skládky odpadov, s takto upraveným programom rokovania MsZ súhlasili všetci 
prítomní poslanci MsZ.   
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Ing. arch. Petra Mravca 
a PaedDr. Milana Klauza.   Písaním zápisnice z rokovania poveril primátor mesta Henrietu 
Godovú, zamestnankyňa MsÚ. 
 
2. Rekonštrukcia Základnej školy J. Horáka  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil ho primátor mesta Mgr. P. Balžanka, 
ktorý je aj spracovateľom spolu s prednostkou MsÚ Mgr. N. Babiakovou a Marekom 
Kapustom, rozvojovým manažérom mesta. Mgr. P. Balžanka – upozornil na materiál, 
ktorý bol rozdaný bezprostredne pred rokovaním, časť návrh na uznesenie bola  doplnená 
o bod 4, financovanie nákladov, ktoré by nemuseli byť oprávnené v rámci europrojektu.  
Spravodajstvo k bodu podal M. Kapusta. 
 
Diskusia: 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – predpokladal, že suma 60 mil. Sk vychádza 
z projektov, ktoré už boli spracované a teraz zistil, že sa dáva  spracovať niečo úplne od 
začiatku, celý projekt  ako oprávnená položka. 3 mil. Sk bude stáť projektová dokumentácia, 
predpokladá, že okrem finančnej analýzy všetky náklady by mali byť oprávnené v rámci 
europrojektu, každý projekt je osobitý, ďalej je to odmena pre firmu, ktorá bude celý projekt 
zastrešovať. Čiže okolo 5 mil. Sk bude mesto táto náležitosť stáť.   Budovy, ktoré sú 
postavené z azbestu,  je potrebné čo najrýchlejšie odstrániť. Spýtal sa, o akú investíciu za 60 
mil. Sk pôjde a čo chcú poslanci podporiť v rámci rekonštrukcie. 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – do roku 2013 bude mesto táto investícia stáť 5 mil. Sk, 
po roku 2013 by to mesto mohlo stáť viac (60 až 100 mil. Sk)  
 
M. Kapusta, rozvojový manažér mesta – položka na projektovú dokumentáciu do 1 mil. Sk 
bude oprávnená, do výšky 20 % z tej sumy je možné vybaviť jedáleň, špeciálne učebne, 
v tomto smere by bolo vhodné projekt dopracovať.  
Konkrétne požiadavky by malo predložiť mesto a poslanci.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ -  prístavbu treba vhodne architektonicky napojiť na hlavnú 
budovu a telocvičňu, aby vznikla jedna ucelená stavba. Zarážajú ho sumy. Bolo by dobré 
zverejniť výzvu, aby náklady boli najlepšie využité.  
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Mgr. P. Balžanka -  bude sa vychádzať z materiálu, ktorý nie je oprávnený výdavok. Sumy 
budú predkladané na schválenie do úpravy rozpočtu.  
 
M. Kapusta – keď sa škola energeticky zabezpečí, vložených 5 % sa mestu vráti za 5 – 6 
rokov. Výzva ešte nebola zverejnená, podrobné podmienky výzvy zatiaľ nie sú známe.  
 
Mgr. P. Balžanka – odpovedal na otázku, prečo práve ZŠ J. Horáka. Je to jediná škola, kde 
vedenie bolo schopné iniciovať takýto projekt.  
 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, či sa uvažuje o zvýšení kapacity školy ak áno, 
o koľko.      
 
M. Kapusta – kapacita by sa nemala zvyšovať, skôr pôjde o prebudovanie školy na 
bezbariérovú a zlepšenie jej celkových podmienok.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec MsZ – ak projekt vyjde, 5 % je smiešnych. Možno 
to brať ako odmenu človeka, ktorý na tom bude robiť.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta -  takého zamestnanca, ktorý by pracoval na projekte 
mesto nemá.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – spýtal sa, prečo by mala byť vybratá súkromná firma, 
aby dozorovala projekt. 
 
M. Kapusta – spracovanie projektu je veľmi zložitý proces, ktorý nedokáže zvládnuť jeden 
človek. Zatiaľ nie je pripravená projektová dokumentácia. Náročnejšie je projekt zrealizovať.  
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ -  doplnila, že pán poslanec Klauz myslel verejné 
obstaranie na získanie prostriedkov   z euro fondov. Nikto nevie garantovať, že projekt bude 
úspešný. Je na tom treba veľa pracovať. Pokiaľ projekt má byť úspešný, je treba, aby sa tomu 
venovala firma.   
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ –bolo by dobre, aby sa nezabudlo aj na školu na Drieňovej, aspoň 
ju zatepliť.  
 
Mgr. P. Balžanka – nedá sa nesúhlasiť, všetkým školám sa mesto snaží pomáhať, ale ZŠ J. 
Horáka je úplne ďalej aj bez externej pomoci. V budúcnosti sa mesto zameria aj na ďalšie 
školy a škôlky. Ak niečo nebude oprávnený náklad, kontrola všetko zistí.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – nesúhlasí, aby riaditelia  zahlcovali svojimi 
požiadavkami samosprávu, ktorá by mala dopredu vedieť, ktoré aktivity a projekty bude 
financovať. Aby sa v rámci rozpočtu vedelo naplánovať, koľko financií a na aký účel bude 
treba.  
 
Mgr. P. Balžanka – možno bude mesto musieť vziať úver, aby vedelo zabezpečiť niektoré 
projekty.   
 
M. Kapusta – doplnil, že k tomuto bude slúžiť aktualizovaný PHSER.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo 
 

Uznesenie č. 209/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     1.  verejné obstaranie na dodávateľa technicko-projektovej dokumentácie – realizačného  
          projektu „Rekonštrukcia Základnej školy J Horáka v Banskej Štiavnici“. 
 
    2.  verejné obstaranie na spracovateľa projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
         na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Základnej školy J Horáka v Banskej Štiavnici“  
         zo štrukturálneho fondu EÚ, Regionálneho operačného programu ROP 2007-2013 –  
         Prioritná os č. 1 Infraštruktúra vzdelávania v gescii riadiaceho orgánu Ministerstva  
         výstavby a regionálneho rozvoja SR a implementačnej Agentúry regionálneho rozvoja.  
 
     3. zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu  
         „Rekonštrukcia Základnej školy J Horáka v Banskej Štiavnici“ vo výške 5%  
         z celkových nákladov projektu pri očakávanom objeme rekonštrukcie 60 mil. Sk s DPH.  
 
     4. priame finančné náklady súvisiace s europrojektom a to náklady na finančnú analýzu, 
         energetický audit, autorský dozor, technický dozor investora, dokumentáciu ku  
         kolaudácii a finálne zameranie, respektíve  iné súvisiace náklady, ktoré budú v plnej  
         výške hradené z rozpočtu mesta v prípade, že nebudú oprávnené v rámci europrojektu. 
   
B.  U k l a d á   Mestskému úradu 
      zapracovať náklady súvisiace s projektom Rekonštrukcia Základnej školy J. Horáka  
      v Banskej Štiavnici do úpravy rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2008.  
 
 
3.   Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet a optickej metropolitnej   
       siete  v Banskej Štiavnici 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložil ho primátor mesta Mgr. P. Balžanka,  
ktorý je aj spracovateľom v spolupráci s prednostkou MsÚ Mgr. N. Babiakovou a Marekom 
Kapustom, manažérom pre rozvoj mesta.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – ide o projekt, ktorý sa netýka len mesta, takže 5 % 
potrebných na spolufinancovanie by sa malo týkať všetkých zúčastnených inštitúcií.  
 
Mgr. P. Balžanka – mesto ako oprávnený žiadateľ zabezpečí 5 % a možno cez správu 
a redistribúciu priestoru ak sa ušetrí na energetike, 5 % bude možno nie v rokoch ale 
mesiacoch naspäť. Určite to nebude nezaujímavé. Banské dielo zlacňuje celý proces. Na 
ministerstve sa s obdobným riešením nestretli.  
 
M. Kapusta – suma je indikatívna, zatiaľ sa nevie koľko to bude stáť. Z projektu chceme 
získať čo najviac. Mesto bude ponúkať služby iným, rozšíri kamerový systém na územie  
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celého mesta.  Ide o to, aby na internet bolo  pripojených čo najviac  verejných inštitúcií, 
perspektívne v priebehu niekoľkých rokov aj obyvatelia mesta. 
 
S. Maruniak, PO-MA s. r. o. – nemenovaná firma už vypracovala projekt, ktorý kopíruje 
projekty spoločnosti PO-MA, do projektu nie je zahrnutý Štefultov, staré mesto, školy. 
Digitálna televízia už funguje, mestskému zastupiteľstvu bolo ponúknuté fungovanie 
bezdrôtového mestského rozhlasu. Povedal, že sa supluje niečo, čo už je vybudované a spýtal 
sa, či si mesto myslí, že ešte znesie ďalšieho poskytovateľa.    
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – mesto chce urobiť celý hardware zadarmo, dať ho do 
priestoru ale spoločnosti PO-MA to ako súkromnému podnikateľovi vadí. 
Ak je možné získať pre mesto pripojenie na internet zadarmo, prečo to neurobiť.  
Mesto chce vybudovať nové priemyselné odvetvie.  
 
P. Ivaška, poslanec MsZ – potešilo ho, že vôbec niekto má záujem o optické pripojenie, 
nerozumie, prečo o to niekto nemá záujem.  
 
Mgr. P. Balžanka – povedal, že peniaze, ktoré mesto poskytuje ako príspevok pre VIO TV 
môže  milerád dať  zamestnancom. 
 
S. Maruniak – VIO TV s tým nemá nič spoločné, vysokorýchlostné pripojenie vybuduje so 
spoločnosťou Orange. Má obavy, aby neboli riešené len tie najlukratívnejšie časti mesta. 
 
Mgr. P. Balžanka – firma Orange nechce riešiť Banskú Štiavnicu samostatne, išlo by o 
prenájom. Navrhol o podmienkach spoločne rokovať so zástupcami PO-MA s. r. o.   
 
Pán Mullner, spoločnosť Gimex – povedal, že všetko čo odznelo, je skreslená predstava 
vybudovania netovej siete. Terajšia kapacita je dostatočná. Asi pred dvoma rokmi bol osobne 
za zástupcom primátora mesta a predložil mu niekoľko ponúk, ako takého pripojenie pre 
mesto zabezpečiť. Dodal, že výberové konanie na kamerový systém nebolo regulárne.  
 
Prof. RNDr. H. Hilbert, PhD., poslanec MsZ – spýtal sa pána Mullnera, či v prípade, že sa 
bude realizovať ich projekt, budú mať všetky školy internet zadarmo.   
 
Pán Mullner, spoločnosť Gimex – internet je tovar, ktorý nie je možné poskytovať zadarmo.  
 
P. Ivaška, poslanec MsZ – spýtal sa, kto zo súkromných podnikateľov by bol ochotný 
investovať do projektu  100 mil. Sk, myslí si, že ide o zaujímavú vec.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – povedal, že všetky základné a stredné školy  mali mať 
internet zadarmo už niekoľko rokov, projekt nehovorí o firmách a súkromných osobách. Vie, 
že firmy majú  záujem.  
 
Mgr. P. Balžanka – mesto nevie vytvoriť pre niekoho monopol. Projekt má byť kostrou, na 
ktorú sa budú môcť ostatní napojiť. Všetko bude musieť niekto zaplatiť a nebude to 
oprávnený výdavok.  
 
S. Maruniak, PO-MA s. r. o.  – spoločnosť Orange pripravuje projekt na sídlisko Drieňová.   
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Mgr. Balžanka – mesto by malo byť  zabezpečené na 10 – 15 rokov do budúcna a potrebuje 
dopyt po vysokorýchlostnom internete a prostriedky na jeho zabezpečenie. Snahou bude 
nelikvidovať toto nové priemyselné odvetvie.     
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (5 sa zdržalo) prijalo  
   

Uznesenie č. 210/2007 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. S c  h v a ľ u j e 
     1.      verejné obstaranie na dodávateľa technicko-projektovej dokumentácie –  

        realizačného  projektu „Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet  
        a optickej  metropolitnej siete v Banskej Štiavnici“. 

 
     2.      verejné obstaranie na spracovateľa projektovej žiadosti o nenávratný finančný  
              príspevok  na realizáciu projektu „Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia na  
              internet a optickej metropolitnej siete v Banskej Štiavnici“ zo štrukturálneho fondu  
              EÚ,  Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) – Prioritná os č. 3  
              Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v gescii riadiaceho orgánu     
              Ministerstva financií SR.  
 

3.  zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu  
            „Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet a optickej metropolitnej  
            siete  v  Banskej Štiavnici“ vo výške 5% z celkových nákladov projektu pri  
            očakávanom  objeme 100 mil. Sk s DPH.  
 
     4. priame finančné náklady súvisiace s europrojektom a to náklady na finančnú analýzu, 
         energetický audit, autorský dozor, technický dozor investora, dokumentáciu ku  
         kolaudácii a finálne zameranie, respektíve  iné súvisiace náklady, ktoré budú v plnej  
         výške hradené z rozpočtu mesta v prípade, že nebudú oprávnené v rámci europrojektu. 
 
B.  U k l a d á   Mestskému úradu 
      zapracovať náklady súvisiace s projektom „Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia  
      na internet a optickej metropolitnej siete v Banskej Štiavnici“ do úpravy rozpočtu Mesta  
      Banská Štiavnica na rok 2008. 
 
 
4. Správa o prevádzkovaní výdajne pošty na Drieňovej 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. N. Babiaková, 
spracovateľkou je O. Nigríniová, odd. PaSM.  Spravodajstvo k bodu podala prednostka 
MsÚ Mgr. N. Babiaková -  informovala o uskutočnenom  rokovaní so Slovenskou poštou, 
ktoré bolo zvolané z dôvodu výskytu letákov, kde pošta upozorňovala, že od 1. 1. 2008 bude 
službu zabezpečovať Mesto Banská Štiavnica. Na spoločnom stretnutí sa dohodlo, že 
v mesiaci január bude prevádzku ešte zabezpečovať  Slovenská pošta a od februára 2008 by to 
malo byť Mesto Banská Štiavnica. Pošta službu odmieta financovať z vlastných zdrojov, nie 
je možné zriadiť ani detašované pracovisko. Mesto hľadalo riešenie, požiadalo o predĺženie 
termínu do 2/2008. V prípade prevádzkovania výdajne pošty  mestom musel by byť zvýšený  
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počet zamestnancov Mestského úradu o tohto pracovníka, taktiež v rozpočte by musela byť 
vyčlenená  položka pre tento účel.  Druhým riešením je nájsť človeka, ktorý by poštu 
prevádzkoval ako poštu partner. Mesto oslovilo pani Herčkovú, ktorá má v priestoroch 
Regionálnej nemocnice zriadenú novinovú službu. Prejavila ochotu prevádzkovať  túto službu  
v priestoroch MŠ a v dopoludňajších hodinách by zásielky vydávala vo svojom novinovom 
stánku. Jej jedinou podmienkou je, že by sa jej odpustil nájom a energie. 
Slovenská pošta by jej platila na hodinu 60,- Sk + DPH, v prípade dlhšej služby rozdiel by sa 
jej doplatil z rozpočtu mesta. Služba by bola zachovaná, dokonca i rozšírená. Na druhej strane 
mesto by muselo zodpovedať v prípade sporu nedoručenia zásielky včas, alebo zlého 
doručenia pošty do vlastných rúk. Ak by to prevádzkovala pani Herčková, uzavrela by 
zmluvu so Slovenskou poštou.  
Mgr. P. Balžanka, - dodal, že takéto riešenie je najprijateľnejšie, určité investície zo strany 
mesta boli vykonané, bola by škoda teraz to úplne zrušiť, služba má určitý úspech, skôr sa 
snažiť o jej skvalitnenie. 
 
Diskusia:  
H. Koťová, poslankyňa MsZ – povedala, že nie je možné zriadiť poštu partner, pretože 
Slovenská pošta nechce rozširovať svoje pobočky.   
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – myslí si, že zriadenie výdajne pošty na Drieňovej bol dobrý 
nápad a je rád, že sa ho podarilo zrealizovať. 
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – čo sa týka trestnoprávnej zodpovednosti, v prípade nejasnosti 
sa treba obrátiť na Slovenskú poštu v Banskej  Bystrici. Vedeli by tiež poradiť, či je možné 
zriadiť detašované pracovisko.  
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ -  skonštatoval, že pracovníčka by poštu vydávala ráno 
v novinovom stánku v nemocnici  a poobede vo výdajni pošty, myslí si, že je to dobré len pre 
dôchodcov. Navrhol výdajňu zriadiť len v novinovom stánku v nemocnici, nie na dvoch 
miestach.  
 
Mgr.  Babiaková, prednostka MsÚ – najprv je potrebné nájsť osobu, ktorá bude ochotná 
službu vykonávať. Potom bude mesto ďalej rokovať, do 15. 1. 2008 by sa mala záležitosť 
uzavrieť.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo      

 
Uznesenie č.  211/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. vzalo na vedomie 
     správu o prevádzkovaní Výdajne pošty na Drieňovej. 
 
  
5.   Informácia o ZŠ A. Sládkoviča  
 
Dve tabuľky - Prehľad o čerpaní dotácií v ZŠ A. Sládkoviča v Banskej Štiavnici za obdobie 1. 
– 12. 2007 a Predpokladané hospodárenie ZŠ od 1. 1. do 30. 6. 2008 tvoria prílohu zápisnice,  



- 303 - 
 
taktiež aj  Oznámenie o prešetrení sťažnosti hlavným kontrolórom.  Bližšie informácie podala 
vedúca ekonomického oddelenia Ing. K. Lievajová – uvažuje sa o posune termínu na 
ukončenie činnosti ZŠ A. Sládkoviča, zatiaľ to nie je oficiálne, Krajský školský úrad 
neodporučil navrhnutý termín na zrušenie ZŠ, objavili sa podnety, že ekonomické oddelenie 
MsÚ poskytlo zlé údaje. Mestský úrad vychádzal z číselných údajov  z polročnej uzávierky 
školy a mesta, kde k dnešnému dňu čerpanie dotácie predstavuje  668 tis. Sk za kalendárny 
rok 2007. MsZ schválilo dotáciu do výšky 1,2 mil. Sk, čiže uznesenie bolo dodržané. 
V prípade, že by škola fungovala do konca školského roka 2007/2008, predpokladaná 
potrebná čiastka pre rok 2008 by bola asi 1,5 mil. Sk, vrátane odchodného. Je predpoklad, že 
štátne dotácie budú zvýšené, dochádza k valorizácii miezd, ak škola skončí 30. 6. 2008, podľa 
vyjadrenia KŠÚ by malo mesto dostať normatívy na deti aj počas obdobia letných prázdnin.  
 
Diskusia:  
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – spýtal sa, či v uvedených mzdových nákladoch je 
premietnuté 6 %-né osobné ohodnotenie.  
 
Ing. Lievajová – nie. 
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ – aké dotovanie zo sumy 1,5 mil. Sk sa predpokladá. 
 
Ing. Lievajová – malo by ísť o odchodné, uvedená suma je orientačná.  
 
PaedDr. M. Klauz, poslanec MsZ – zaujímal sa, kedy sa budú dávať zamestnancom 
výpovede.   
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školstva – mesto nemá písomné stanovisko Ministerstva 
školstva,  zatiaľ nie je isté k akému  termínu to bude.   
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – čo v prípade, že ministerstvo školu vyradí zo siete 
k termínu 31. 1. 2008. 
 
Mgr. N. Babiaková, prednostka MsÚ – rozhodujúce je stanovisko Krajského školského 
úradu, lebo ide o neobvyklý termín zrušenia školy. Od neho sa budú odvíjať ďalšie kroky.   
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – apeloval na poslancov MsZ, ktorí za zrušenie 
hlasovali, aby si nemysleli, že rozhodnutie bolo zlé a nekompetentné. Bolo konštruktívne a  
urýchlilo celý proces.   
 
Pán Paučula, občan – spýtal sa, aká bude strata školy v prípade, že bude fungovať do konca 
júna 2008 (okrem odstupného).  Dotácia pôjde so žiakmi do školy, kde prejdú.  
 
Ing. Lievajová – vyše 700 tis. Sk, v závislosti aj podľa počtu prechádzajúcich pedagógov.  
 
Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – doplnil, nech bude stanovisko MŠ akékoľvek, sú 
pripravené dve alternatívy a obidve hovoria o zostaní žiakov a učiteľov v budove ZŠ A. 
Sládkoviča, čiže školský rok bude ukončený. 
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Ing. arch. Ľ. Paučulová, občan -  do budúcnosti by bolo dobré, aby sa pristupovalo 
k problémom s väčšou dôslednosťou, lebo najviac tým trpia deti. Spôsob, akým sa to riešilo 
bol pre rodičov detí veľkým sklamaním. Obchodovanie s budovami by nemalo byť nad 
hodnotami ako slušnosť a ohľaduplnosť. Rozhodnutie o presunutí detí do základnej školy na 
Drieňovej nevychádza z toho aká je skutočnosť, kde ľudia bývajú. Rozhodnutie bolo 
mechanické a nepremyslené. Existencia jednej školy v centre mesta s neštátnym 
zriaďovateľom je nevýhodná. Môže sa stať, že v tejto oblasti nezostane ani jedna škola 
a dôjde k vymieraniu centra mesta. 
 
PaedDr. V. Ebert, metodik školstva -  v zmysle zákona 596 § 8, ods. 5, ktorý hovorí 
o prípade vyradenie školy zo siete a jej následnom zrušení, obec musí určiť školský obvod 
základnej školy v ktorom budú žiaci zo zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú 
dochádzku.  Čiže nie je dopredu daný nejaký obvod, týkajúci sa bydliska žiaka.  
 
Pán Paučula, občan - odstavec 3 a 4 citovaného zákona sa týka žiakov a ich trvalého 
bydliska a jeho obvodu.  
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – ide o informatívnu správu, ktorá je predkladaná  na 
požiadanie rodičov rady školy ZŠ A. Sládkoviča, má slúžiť na to aby skončili korešpondenčné 
a spravodajské hry, ktoré možno ublížili viac ako rozhodnutie mesta. Treba hľadať 
konštruktívne riešenia a nie deštruovať.  
 
RNDr. P. Bačík, poslanec MsZ – školské obvody môžu existovať, ale je to o demokracii, ak 
škola má voľnú kapacitu, musí žiaka prijať.  
 
6.   Rôzne 

• Informácia o riešení skládky odpadov 
 
Mgr. P. Balžanka, primátor mesta – viacerí poslanci aj on bol oslovený pánom Blahútom 
(majiteľom pozemkov pod súčasnou skládkou odpadov), mesto urobilo niekoľko 
neoficiálnych ponúk, dochádza k zmene predstáv, spôsobu kompenzácie za niečo, čo možno 
nie je kompenzovateľné. Spýtal sa, či je záujem o probléme diskutovať, mesto chce mať 
inštrukciu od MsZ, či je potrebné spracovať ďalšiu právnu analýzu, zmapovanie výšky 
odškodnenia, prípadne inšpiráciu od odborných referentov MsÚ, problém má viacero rovín, 
komunikácia je rôzna. 
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – navrhol, aby sa o probléme nediskutovalo, nakoľko na rokovanie 
nie je predložený žiadny materiál. Ak je dojem, že materiál treba predložiť, treba tak urobiť. 
Bolo by dobre, keby zamestnanci MsÚ neboli zaťažovaní stále niečím iným, materiál bol 
niekoľko krát predkladaný a dopracovávaný. Bolo by dobre, aby prišiel aj  žiadateľ.   
 
Primátor mesta súhlasil s týmto návrhom, pridali sa aj poslanci MsZ. 
 
JUDr. D. Lukačko, poslanec MsZ – doplnil, že s týmto problémom vystúpil na MsZ 
v mesiaci január 2007, spýtal sa JUDr. Jaďuďovej, akým spôsobom bola uzatvorená kúpna 
zmluva. Je za to, aby sa predostreli všetky materiály, zmluvy, listinné dôkazy, aby poslanci 
boli dobre informovaní a na základe toho sa vedeli dobre rozhodnúť.    
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Ľ. Barák – poprosil riaditeľa TS  m. p., ktorého sa problém bytostne týka, aby sa podieľal na 
príprave materiálu, prípadne poskytol potrebné údaje k skutkovému stavu.  
 
7.   Záver 
 
Mgr. P. Balžanka poďakoval prítomným za účasť na rokovaní mimoriadneho MsZ, oficiálnu 
časť ukončil, poďakoval verejnosti mesta Banská Štiavnica, poprial im  požehnané vianočné 
sviatky a šťastný nový rok 2008.  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                   Mgr. Pavol Balžanka  
         prednostka MsÚ                                                             primátor mesta 
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