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Zápisnica z rokovania riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  
konaného dňa 27. novembra 2008 

 
 
 
Program rokovania  
 

 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení  
 3. Správa o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti a LSPP v Banskej Štiavnici   
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 3/2008  
 5. Návrh na úpravu rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej     
    pôsobnosti mesta pre rok 2008  
 6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2008 – úhrady v školách  
 7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2005 – Poriadok na cintorínoch  
 8. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu 
     Bod bol stiahnutý z rokovania z dôvodu schválenia  zákona č. 448/2008 o sociálnych     

     službách, ktorý bol vydaný  20.11.2008  a nadobúda účinnosť 1. 1. 2009 

 9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2005 o vodení psa na verejných priestranstvách  
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na   

vykonávanie  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
11. Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Banská Štiavnica  
12. Návrh Dodatku č. 1  k VZN č. 3/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými   
      zdrojmi znečisťovania  
13. Správa o systéme parkovania v meste Banská Štiavnica – návrh zmien  
14. Návrh odporúčaných postupov pri starostlivosti o zeleň v meste B. Štiavnica  
15. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica  

a) Návrh na zámenu pozemkov – Ing. Forro  
b) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností na Ul. Antolská č. 3 
c) Správa o nájme bytu na Ul. Exnára č. 3 
d) Návrh na odpredaj jednoizbového bytu – Drevená ulica č. 1    
e) Oprava uznesenia č. 118/2008 – odpredaj nehnuteľnosti pre A. Gazdíkovú 
f) Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Š. Rocha s manželkou 
g)Návrh na priamy odpredaj pozemku pre spoločnosť Brenta Reality, s. r. o.  
h) Žiadosť o okamžité navrátenie pozemku – J. Kaniarik, Banská Štiavnica  

    ch) Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ing. Filipa s manželkou, B. Štiavnica           
16. Správa o návrhu rekonštrukcie a modernizácie a ďalšom prevádzkovaní Plavárne   
       v Banskej Štiavnici  
17. Rôzne     

a) Informatívna správa o časovom a vecnom harmonograme aplikácie Koncepcie  
b) separovaného zberu v Banskej Štiavnici (KONSEZ-BS)    
c) Informácia o plánovanom spoločnom projekte s mestom Sopron 
d) Integrovaná stratégia rozvoja územia – Program LEADER 
e) Informácia o plánovanom spoločnom projekte s Európskym zoskupením územnej    
    spolupráce Ister – Granum -  Projekt cyklistické trasy   
f) Použitie finančných prostriedkov z odpisového fondu TS, m. p.     

18. Interpelácie a dopyty 
19. Záver  
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Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová,  
                            Ing. Juraj Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, Peter Ivaška,  
                            PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová,  Ing. Ján Mojička, Ing. arch. Peter   
                            Mravec,   Ing. Slavomír Palovič,  Ing. Marián Zimmermann  
  
    Ospravedlnení: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., Ing. Ondrej Michna, Mgr. Karol   
                             Palášthy, PhDr. Peter Šemoda 
                     
     Na rokovaní bola  76 %-ná účasť  
                  
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. RNDr. Pavel Bačík, riaditeľ BS s. r. o. Banská Štiavnica 
  
7. vedúci oddelení MsÚ:  Ing. Adela Prefertusová, ved. odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP 
                                          Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického  
                                          JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. PaSM 
                                          Ing. Ján Hlinka, odd. PSM 
                                          Ing. Rastislav Marko, ved. odd. KCRaŠ 
                                          JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo 
                                          Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného, VS a SV  
 
8. Ostatní prítomní: 
VIO TV   
Helena Podracká, KSS  
PhDr. N. Bujnová, CSc., kronikárka mesta 
Mgr. Michal Kríž, ŠN 
Ing. Kubáň, NaP Žiar nad Hronom 
Mgr. Adriana Matejková 
RNDr. Roháč, občan 
M. Gargalovičová, občan 
Mgr. CH. Martošová 
p. Drbohlav, občan 
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1. Otvorenie 
 
Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril a viedol primátor mesta 
Mgr. Pavol Balžanka o 09.20 hod..  Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 
poslancov a MsZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnil  poslancov  prof. RNDr. Hilberta, PhD., 
Mgr. Palášthyho, Ing. Michnu,  PhDr. Šemodu a H. Koťovú (prišla neskôr). Bod 3 
predloženého programu rokovania  navrhol v časti Žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku na zabezpečenie LSPP neschvaľovať, len vziať na vedomie, v prípade potreby sa 
čiastka schváli na decembrovom rokovaní MsZ. Bod č. 8 navrhol stiahnuť z rokovania 
z dôvodu zmeny legislatívy a v bode č. 9 požiadal poslancov o opravu čísla VZN 5/2005. Bod 
rôzne bude doplnený o aktuálne predložené materiály (uvedené v programe rokovania na str. 
257).  Upravený program schválili všetci prítomní poslanci. Za overovateľov zápisnice určil 
primátor mesta poslancov Ing. Zimmermanna  a Ing. arch. Mravca. Za skrutátora určil 
zástupcu primátora Ing. Čabáka. Písaním zápisnice bola poverená zamestnankyňa MsÚ Eva 
Turányiová.      
 
2. Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala 
prednostka MsÚ Mgr. Babiaková – uviedla, že v prípade otázok na ne zodpovie.   
 
Diskusia:  
Ing. Palovič – spýtal sa na uznesenie č. 204/2008, či bola stolnotenisovému klubu mládeže 
schválená čiastka vyplatená celá suma naraz.   
 
Mgr. Babiaková – v zmysle zmluvy áno, predseda klubu sľúbil čiastku vyúčtovať v tomto 
kalendárnom roku.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 219/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Kontrolu plnenia uznesení z rokovania riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej  
     Štiavnici, konaného dňa 29. októbra 2008. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                    za 12, proti 0, zdržali sa 0    
 
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 3/2008  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonomického oddelenia, spravodajstvo k bodu 
podala poslankyňa Ing. Blaškovičová.    
 
Diskusia:  
Ing. Palovič – spýtal sa, aké opatrenia mesto prijalo na zamedzenie zvyšovania nákladov 
v rómskom klube na Šobove.  
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Mgr. Babiaková – vec sa preveruje, boli prijaté opatrenia, mesačne sa kontroluje odber el. 
energie. Faktúra sa zaplatiť musela, pretože by bolo došlo k odpojeniu elektriny a dôkazové 
bremeno by zostalo mestu. Teraz je to v poriadku, mesto v spolupráci s Ing. Zimmermannom 
robí kontroly, o výsledku budú poslanci informovaní.  
 
Ing. Zimmermann – vykonal kontrolu odberu el. energie na Šobove, vrátane bytov,  
pravdepodobne sú nepovolené odbery, spotreba v klube sa odpisuje denne poverenou osobou, 
zisťuje sa nelegálny odber.  
 
Ľ. Barák – suma  300 tis. Sk uhradená za Šobov je vysoká, spýtal sa, či bol podaný podnet na 
stíhanie. Myslí si, že keby išlo o iné združenie, pristupovalo by sa k nemu prísnejšie. Ostatní 
občania mesta musia doplácať na túto komunitu. Spýtal sa, komu bol klub daný do výpožičky 
a kto je štatutárom združenia.  
K úprave rozpočtu mal pripomienku, že v ňom nie je zahrnutá dostavba tribúny na štadióne, 
žiadal aby bola položka zaradená do rozpočtu pre rok 2009.  
 
Mgr. Balžanka – k spotrebe el. energie na Šobove uviedol, že mesto nemôže ľudí vyhodiť na 
ulicu, stala sa chyba, ktorá sa vyšetruje, ale neoprávňuje to na nabádanie porušovania 
platobnej disciplíny i ďalších občanov mesta.  
K futbalovému ihrisku – mesto získalo financie i z mimorozpočtových zdrojov, ktoré sú 
vyššie ako v prípade Šobova. Samospráva  zodpovedne pristupuje i k rómskej problematike.  
 
Ľ. Barák – nesúhlasil s názorom primátora, povedal, že treba spraviť rez. Nerozlišovať 
občanov na rómov a ostatných. 
 
RNDr. Bačík – dlžníci dlhujú voči Bytovej správe, s. r. o. sumu 4,5 mil. Sk, z tohto 4 mil. Sk 
Šobov. V dnešnom vysielaní VIO TV bude predostretý spôsob, ako sa bude vec riešiť. 
Neplatiči budú vyzvaní k splátkovému kalendáru, inak im budú dané byty na Šobove a budú 
zverejnení. Uvažuje sa o vytvorení prístreší na Šobove, kto bude chcieť, môže si dlh 
i odpracovať. Vo veci sa robí, postup sa musí premyslieť. Chýbajúce peniaze je potrebné 
investovať do tepelného hospodárstva a iného.  
 
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, prečo sa zvyšuje položka špeciálne služby (nie je uvedené 
komentári) a položka hasiči.  
 
Ing. Lievajová, ved. ekonom. odd. -   vysvetlila, že sa rekonštruovala hasičská zbrojnica, 
kde došlo k zvýšeniu spotreby el. energie a položka špeciálne služby je uvedené v komentári, 
ide o úspešnostný poplatok za projekt na rekonštrukciu ZŠ J. Horáka.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo          
 

Uznesenie č. 220/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  

úpravu č. 3 rozpočtu  Mesta Banská Štiavnica pre rok 2008 nasledovne: 
1. Bežný rozpočet 

- príjmy              149.581 tis. Sk 
- výdavky              100.464 tis. Sk 
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2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy     41.005 tis. Sk 
- výdavky     17.084 tis. Sk 

 
3. Školy a školské zariadenia 

- príjmy       2.488 tis. Sk 
- výdavky     52.534 tis. Sk 
 

4. Finančné operácie 
- príjmy        3.920 tis. Sk  
- výdavky          855 tis. Sk 
 

Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                     12/0/0 
 
4. Správa o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti a LSPP v Banskej 

Štiavnici   
 
Písomná správa má tri časti a tvorí prílohu zápisnice.  Informatívnu správu o Regionálnej 
nemocnici, n. o. vypracoval MUDr. Vojtáš, poverený vedením RN, n. o., zápisnicu zo 
zasadnutia Dozornej rady spracoval Ing. Fabian, predseda DR a Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku na zabezpečenie LSPP predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovala ju O. Nigríniová, odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podala poslankyňa  
Ing. Blaškovičová. 
Ing. Kubáň -  od 1. 11. 2008 prešlo poskytovanie  zdravotnej starostlivosti z Regionálnej 
nemocnice, n. o., Banská Štiavnica (RN, n. o.) na Nemocnice a polikliniky, n. o., Bratislava 
(NaP, n. o.). Získali licenciu z Ministerstva zdravotníctva SR a pokúšajú sa o zrušenie licencie 
RN, n. o., ktorá nespĺňa podmienky vyplývajúce zo zákona. Začali pracovať na účet NaP, n. 
o., s pôvodnými zamestnancami, za tých istých platových podmienok ako boli doteraz. 
Situácia v nehnuteľnom majetku  je jasná, na užívanie hnuteľného majetku je pripravená 
zmluva na jeho prenájom na dobu určitú do 31. 12. 2008.  RN, n. o. vytvára mesačnú stratu 
1,5 mil. Sk, je predpoklad vyrovnaného hospodárenia pri prijatí určitých reštrikčných opatrení 
(prepúšťanie zamestnancov, hlavne THP). Banská Štiavnica nabehla na zásobovanie  zo Žiaru 
nad Hronom a predpokladá sa úspora nákladov. V predchádzajúcich mesiacoch neboli 
napĺňané limity, dnes napr. chirurgické oddelenie prežíva slušný nárast, počet operácií sa 
zvyšuje a spolupráca medzi žiarskou a banskoštiavnickou nemocnicou je dobrá, výkonnosť 
stúpla o 30 %. Nemocnica v Banskej Štiavnici získala zvýšenie cien za výkony od 
zdravotných poisťovní, čo sa v budúcnosti kladne prejaví v ekonomických ukazovateľoch.  
K reštrikčným opatreniam došlo aj v práčovni, ktorá bola prevádzkovaná neekonomicky, 
pričom priemerná cena na 1 kg bielizne vychádzala na vyše 30,- Sk, teraz je to 19,- Sk.  
Od 1. 10. 2008 bolo presťahované zo Žiaru nad Hronom do Banskej Štiavnice odd. dlhodobo 
chorých. Priestory oddelenia sú vynovené a veľmi dobré, poskytujú starostlivosť 
i obyvateľom iných miest (Kremnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica). Išlo o úspešný krok, 
ktorý sa podarilo odkomunikovať s verejnosťou, oddelenie funguje špičkovo a môžeme byť 
naň hrdí. Podarilo sa vybaviť zmluvu pre Dom ošetrovateľskej starostlivosti, v súčasnosti je 
k dispozícii 9 lôžok, do konca roka by ich malo byť  20. Banská Štiavnica je nová nemocnica 
a ľudia sú maximálne spokojní. Lekársky personál je zabezpečený zo Žiaru nad Hronom, 
stredný lekársky personál je z Banskej Štiavnice. Predpokladá sa s vyrovnaným rozpočtom.  
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Diskusia:  
Ing. Blaškovičová – zaujímala sa ako bude fungovať chirurgické oddelenie.         
 
Ing. Kubáň – uvažuje sa o rozvoji jednodňovej chirurgie, naposledy sa podarilo rozšíriť 
výkony o operácie varixov (kŕčových žíl), bude sa lobovať o ortopedické a urologické 
operácie, zatiaľ sa rokuje o víkendovej prevádzke. Čo sa týka 24-hodinovej nepretržitej 
prevádzky, chirurgická ambulancia funguje v dňoch pondelok až piatok, uvažuje sa aj so 
sobotou a nedeľou, v závislosti od dostatku lekárskeho personálu.  
 
PaedDr. Klauz -  povedal, že pred 1,5 rokom to bol Ing. Kubáň, ktorý tvrdil, že zdravotná 
starostlivosť v Banskej Štiavnici zostane v nezmenenom rozsahu. Tento sen sa však rozplýva. 
Bol poskytnutý majetok, ktorý bol majetkom občanov nášho mesta. Nevie, či boli urobené 
všetky právne kroky, aby bol majetok daný do akciovej spoločnosti. Žiadal zverejnenie 
zmluvy medzi mestom a spoločnosťou NaP (žiadajú si to i jeho voliči). Dal podnet na 
generálnu prokuratúru, či bol majetok odovzdaný v súlade s dobrými mravmi.  
 
Ing. Kubáň – odpovedal, že s chirurgickým oddelením  neuzavreli zmluvy zdravotné 
poisťovne. K 1. novembru 2008 vznikli v Banskej Štiavnici dve nové oddelenia, zvýšil sa 
počet lôžok na 25 + 9, spolu 34 lôžok.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo 

 
Uznesenie č. 221/2008 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     Informatívnu správu o Regionálnej nemocnici, n. o., Banská Štiavnica  
 
Prítomných 12, hlasovalo 11.                                                                      10/1/0 
 
5. Návrh na úpravu rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej     

pôsobnosti mesta pre rok 2008  
 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. Lievajová a Bc. Kubiňáková, ekonomické oddelenie MsÚ. 
Spravodajstvo k bodu podala poslankyňa Ing. Blaškovičová – okrem rozpisu uvedeného 
v predloženom materiáli, ZŠ J. Kollára požiadala o dotáciu na vyplatenie odmien vo výške 
100 tis. Sk, materiál bol operatívne doplnený a zaradený na rokovanie. 
 
Diskusia:  
Ľ. Barák -  ZŠ J. Kollára žiadala sumu na zakúpenie závesného systému do telocvične vo 
výške 30 tis. Sk, ktorá nebola schválená. Navrhol zakúpenie snežnej frézy pre ihrisko, aby 
športoviská mohli slúžiť aj v zimnom období, ide o sumu  cca 30 tis. Sk.   
 
PaedDr. Klauz – povedal, že fréza s adekvátnym výkonom stojí 75 tis. Sk, ak sa však 
neodhrnie prvý sneh, potom je to problematické.  
 
Ing. Čabák – samospráva by sa mala vyjadriť k zvýšeniu dotácie z rezervy na originálne 
kompetencie o 100 tis. Sk, suma by bola použitá na vyplatenie odmien, Komisia školstva 
nesúhlasí, aby nákup závesného systému bol uhradený z rezervy na originálne kompetencie.  
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V predchádzajúcom bode sa schválila úprava rozpočtu, v ktorej nie je zahrnutý závesný 
systém, kúpa frézy ani peniaze na odmeny.  
 
Mgr. Balžanka – Mestské zastupiteľstvo musí rozhodnúť efektívne na základe predloženého 
materiálu, ostatné návrhy by mali byť predmetom rokovania Komisie školstva. Rezerva, ktorá 
zostáva, vzhľadom na dobrý vývoj ekonomiky mesta, môže byť predmetom diskusie 
decembrového rokovania MsZ, taktiež odmena 100 tis. Sk. Pedagógovia si prostriedky 
zaslúžia, podporu dostanú,  možno vedenie školy malo efektívnejšie rozmýšľať, keď sa robil 
nábor zo zrušenej školy, pretože od počtu žiakov závisí výška finančných prostriedkov. Preto 
vzniká diametrálny rozdiel medzi ZŠ J. Kollára a ZŠ J. Horáka, napriek tomu si myslí, že nie 
je možné, aby trpeli pedagógovia, ktorí podávajú maximálny výkon. Drieňovská škola je 
dobrá, noví žiaci sa kvalitne zaradili do vyučovacieho procesu, zatiaľ nie sú negatívne spätné 
väzby a je to príklad dobre zvládnutej racionalizácie základného školstva v meste.   
 
Ing. arch. Mravec – skonštatoval, že tabuľkovo zrušená ZŠ A. Sládkoviča stála toľko, ako 
keby fungovala, ZŠ J. Horáka získané financie použije na spolufinancovanie projektu a ZŠ J. 
Kollára dostala o 1 mil. Sk viac. Riaditeľka si to mala prepočítať skôr, asi to manažérsky 
nezvládla. Suma vychádza zo žiaka a sú v tom započítané všetky výdaje. Pravdou je asi to, že 
ak to komukoľvek z mestských organizácií nevyjde, spolieha sa na mestský rozpočet.  
 
PaedDr. Ebert – manažérske schopnosti riaditeľky sa nemôžu spochybňovať,  70 detí zo 
zrušenej školy prešlo do ZŠ J. Kollára, 20 do ZŠ J. Horáka, ostatné deti do CZŠ. Drieňovská 
škola nemohla konkurovať ostatným školám z dôvodu dostupnosti. Škola k nízkemu počtu 
žiakov mala vysoké prevádzkové náklady, musel byť splátkový kalendár na úhradu tepla. 
Teraz je situácia iná, poprosila o výnimku a odhlasovanie odmien. Vedenie školy sa snaží, 
zriadilo chránenú dielňu, vychádza mestu v ústrety poskytovaním športovísk. Závesný systém 
nemohol byť zakúpený z prostriedkov na mimoškolské aktivity, závesy slúžia pre 
stolnotenisový klub, odhŕňanie závesov je prácne a nebezpečné a narušuje vyučovací proces. 
 
Mgr. Balžanka – peniaze pre stolnotenisový klub mládeže boli schválené, vidí preto priestor 
na riešenie tejto malej investičnej akcie.  
 
PaedDr. Klauz – spýtal sa, či školy dostávajú 100 % alebo len časť percent  prislúchajúcich  
na normatív žiaka.  
 
Ing. Lievajová – odpovedala, že každý rok dostali 100 %, tento rok v prípade schválenia 
úpravy rozpočtu  2 % z normatívu na bežné výdavky zostanú na dofinancovanie ZŠ A. 
Sládkoviča.  
 
PaedDr. Klauz – VÚC poskytuje 96 %, 4 % zostáva rezerva, na odmeny škola nedostane 
osobitné prostriedky, môže si ich vytvoriť z normatívu a odmena riaditeľa môže byť 
poskytnutá z rezervy mesta. 
 
Mgr. Balžanka – dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ 
a v rámci neho ZŠ J. Kollára dostane na originálne kompetencie zvýšenú čiastku o 100 tis. Sk.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
     

Uznesenie  č. 222/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     1.  úpravu rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti   
          mesta nasledovne: 

       a)   Prenesené kompetencie: 
- ZŠ A. Sládkoviča     4.552 tis. Sk 
- ZŠ J. Horáka               15.495 tis. Sk 
- ZŠ J. Kollára      7.852 tis. Sk 

 
       b)   Originálne kompetencie: 

- ZUŠ      6.596 tis. Sk 
- CVČ      1.975 tis. Sk 
- MŠ 1. mája     6.578 tis. Sk 
- MŠ Bratská     6.138 tis. Sk 
- MŠ Mierová     2.098 tis. Sk 
- MŠ Štefultov        891 tis. Sk 
- ŠJ A. Sládkoviča       274 tis. Sk 
- ŠJ J. Horáka    1.696 tis. Sk 
- ŠJ J. Kollára        952tis. Sk 
- ŠKD A. Sládkoviča       259 tis. Sk 
- ŠKD J. Horáka    1.391 tis. Sk 
- ŠKD J. Kollára       852 tis. Sk  

       - mesto     1.851 tis. Sk    
 
     2. použitie zostatku finančných prostriedkov na rezervách vytvorených z prenesených   
         a originálnych kompetencií na vykrytie nákladov súvisiacich s ukončením prevádzky  
         ZŠ A. Sládkoviča.  
 
Prítomných  11, hlasovalo 11.                                                             11/0/0 
 
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2008 – úhrady v školách  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Bc. Kubiňáková. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta – 
predmetom dodatku je úprava § 3 vyššie citovaného VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská 
Štiavnica, kde sa bod c) príspevok v školskej jedálni dopĺňa o dospelých stravníkov 
v materskej škole. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie  č. 223/2008 
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. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský    
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     zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

     s c h v a ľ u j e   
 
     Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica  

        č. 4/2008 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                           12/0/1 
 
7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2005 – Poriadok na cintorínoch  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal poslanec 
MVDr. Ďurkan – prílohou č. 1 uvedeného VZN je cenník poplatkov za hrobové miesta 
a ostatné služby na cintorínoch, ktorý bol predložený z dôvodu prechodu Slovenska na novú 
menu € od 1. 1. 2009.        
 
Diskusia:  
PaedDr. Klauz – spôsob stanovenia poplatkov sa mu nepáči, ide o poplatok za jedno hrobové 
miesto, ale plocha hrobov nie je dodržiavaná, navrhol ju premerať. Dal na zváženie, či by 
nebolo lepšie bod stiahnuť z rokovania. Výmera hrobov by sa mala stanoviť presne. 
Schválenie dodatku akceptuje, pretože prehľad poplatkov v zmysle prechodu na novú menu 
musí byť v €.  
 
Ing. Čabák -  požiadal o vysvetlenie JUDr. Jaďuďovú, ved. oddelenia právneho a správy 
majetku. V cintorínoch sa začína robiť poriadok, došlo už aj k jednému prípadu exhumácie, 
kde bol zistený rozdiel medzi plochou hrobovej jamy a hrobového miesta.  
 
JUDr. Jaďuďová – myslí si, že nedochádza k porušovaniu, je stanovená miera, na čo 
dohliada správca cintorínov. V našich cintorínoch sú pamiatkové hroby, ktoré nie sú v jednej 
línii, pochováva sa na voľné miesta, ktoré sa dopĺňajú do existujúceho radu. Ak sa budú 
vytvárať nové plochy, dá sa pripomienka akceptovať. Terén našich cintorínov je zložitý, 
oddelenie vec rieši s projektantom, ktorý sa danej problematike venuje.  
 
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či je jedným hrobovým miestom i urna.  
 
JUDr. Jaďuďová – poplatok je rovnaký, je to v súlade so zákonom.  
 
Ing. arch. Mravec – povedal, že cintorínov na území mesta je veľa, náklady spojené 
s údržbou a oplotením sú vysoké. Navrhol stanoviť,  ktoré cintoríny pôjdu do útlmu a ktoré sa 
budú používať.  
 
JUDr. Jaďuďová – predložila vedeniu mesta záznam z obhliadky cintorínov,  v ktorom je 
uvedené, čo treba vykonať (opravy brán, plotov) v rámci možností rozpočtu mesta.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo      
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Uznesenie  č. 224/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
      Dodatok č. 2  k VZN č. 3/2005 , ktorým sa vydáva Poriadok na cintorínoch v Meste          

Banská Štiavnica, s účinnosťou od 1.1.2009. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 13/0/0 
  
8. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu 

        
Bod bol stiahnutý z programu rokovania z dôvodu schválenia  zákona NR SR č. 448/2008 
o sociálnych službách, ktorý bol vydaný  20.11.2008  a nadobudne účinnosť 1. 1. 2009. 

 
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2005 o vodení psa na verejných priestranstvách  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Piliar, ved. odd. organizačného, VS a SV. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MVDr. Ďurkan – dôvodom zmeny nariadenia je prechod Slovenska na novú menu 
euro.  
Diskusia:  
Ing. Čabák – vysvetlil, že Mestská rada schválila návrh poslanca Baráka týkajúci sa § 7 
Priestupky, bodu 5,  kde za bezprostredné neodstránenie výkalov, ktorými pes znečistí verejné 
priestranstvo kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia, môže byť uložená pokuta do výšky 
66,39 € (2000,- Sk).  
Maximálna pokuta v zmysle zákona môže byť v tomto prípade len do výšky  33,19 €  (1000,- 
Sk). Preto neodporúča schváliť návrh MsR, ale navrhol hlasovať za pôvodný návrh dodatku 
predložený prednostkou MsÚ.  
 
Ľ. Barák – navrhol, v § 7, bode 3, odseku a) stanoviť výšku pokuty  33,19 € (1000,- Sk).     
 
JUDr. Lukačko – zdôraznil, že sankcie sú stanovené (pokarhanie a pokuta) a nemôžu sa 
prekračovať.  
 
Ing. Piliar – sankcie vychádzajú z dvoch právnych noriem, jedna je zákon o priestupkoch 
(týka sa bodu f) a zákona NR SR č.  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov, z toho sa vychádzalo pri spracovaní návrhu VZN.  
Ak sa porušenie zistí 2 x, pokuta sa môže zvýšiť na 1000,- Sk.  
 
Mgr. Balžanka – dal hlasovať za návrh predložený na rokovanie MsZ, s tým, že v § 7 
Priestupky, v bode 5 bude pokuta uložená maximálne do výšky 33,19 € (1000,- Sk).   
S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci a prijali  

        
Uznesenie  č. 225/2008 

Mestské zastupiteľstvo  
A .  s c h v a ľ u j e  
       Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica 
       č. 5/2005 o vodení psa a pohybe psa na verejných priestranstvách. 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                            13/0/0 
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10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na   

vykonávanie  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Piliar, vedúci organizačného, VS a SV, spravodajstvo k bodu podal 
poslanec Ing. Zimmermann – dôvodom zmeny nariadenia mesta je prechod Slovenska na 
novú menu €.   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

        
Uznesenie č. 226/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo  
A .  s c h v a ľ u j e  
       Dodatok č.1 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie   
       opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                             13/0/0 
  
11. Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka, 
spracovateľom je JUDr. Lukačko, náčelník MsPo.  Spravodajstvo k bodu podal poslanec 
Ing. Zimmermann – nezákonné VZN č. 3/2008 bolo na základe protestu prokurátora zrušené 
a nahradené novým návrhom, ktorý je v súlade so zákonom a bol prekonzultovaný 
s prokurátorom. 
 
Diskusia:  
Ing. Palovič – keďže ide o prijatie nového nariadenia, navrhol sumy v € zaokrúhliť.  
 
Mgr. Balžanka -  pokuty je možné uložiť do uvedenej sumy, čiže môžu byť zaokrúhlené 
nadol.  
 
Ing. arch. Mravec -  spýtal sa, keď bude on používať zábavnú pyrotechniku, ako bude 
posudzovaný, či ako podnikateľ alebo fyzická osoba.  
 
Mgr. Balžanka – ubezpečil ho, že MsPo to bude posudzovať prísne a spravodlivo.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  

        
Uznesenie č. 227/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. 8/2008 o používaní zábavnej    
      pyrotechniky na území mesta Banská Štiavnica.  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                              13/0/0                        
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12. Návrh Dodatku č. 1  k VZN č. 3/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia     
      malými  zdrojmi znečisťovania  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Mičko, odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec Ing. Zimmermann – dôvodom zmeny nariadenia je prechod Slovenska na novú 
menu €.   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie č. 228/2008 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 3/2007    
     o poplatkoch za  znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                            13/0/0 

 
13. Správa o systéme parkovania v meste Banská Štiavnica – návrh zmien  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju zástupca primátora Ing. Čabák, 
spracovateľom je JUDr. Lukačko, náčelník MsPo a D. Vahlandt, odd. výstavby, RM, ÚP 
a ŽP.  Spravodajstvo k bodu podal Ing. Čabák – materiál bol spracovaný pod jeho gesciou, 
má dve časti, A/ možnosti rozšírenia parkovacích miest v MPR a B/ návrh poplatkov v MPR. 
Potreba parkovacích miest prevyšuje ponuku, materiál sa týka širšieho územia MPR, ďalšie 
plochy sa budú riešiť nasledujúci rok. Pri spracovaní materiálu sa vychádzalo z návrhu 
riešenia dopravy a parkovacích miest na území mesta, ktorého autormi sú JUDr. Lukačko a D. 
Vahlandt.  V predloženom materiáli sa vyskytuje nový pojem, a to príležitostné parkovanie 
(vymedzenie miest počas kultúrnych akcií v centre mesta). V prípade, že sa navrhnutý systém 
parkovania schváli, spustí sa tlač parkovacích kariet, inštalácia parkovacieho automatu a po 
spustení snehu dôjde k vyznačovaniu parkovacích miest.  
Mgr. Balžanka -  materiál je predložený v podobe, aby sumy uvedené v € boli použiteľné aj 
v súvislosti s prestavením parkovacieho automatu. Materiál bol pripomienkovaný v komisiách 
MsZ a bol predmetom viacerých diskusií medzi jeho tvorcami – Ing. Čabákom, JUDr. 
Lukačkom, D. Vahlandtom a P. Heilerom.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – navrhol, aby bolo parkovisko pod Novým zámkom celoročné a plnilo 
funkciu záchytného parkoviska.  
 
Mgr. Balžanka – parkovisko bude celoročné, mimo sezóny však bude bezplatné.  
 
Ing. arch. Mravec – myslí si, že šoféri majú lepší pocit, keď parkujú na stráženom 
parkovisku ako na nestráženej ploche, čo je prirodzené hľadisko. 
Mal pripomienku k parkovaniu na Novozámockej ulici, ktorá je v zime nezjazdná, podobne je 
to aj so Striebornou ulicou.  
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Ľ. Barák – je rád, že materiál vznikol, bol prerokovaný v komisiách a je predložený 
v podobe, ktorá čiastočne zlepší situáciu v meste. Do materiálu sa zabudol zaradiť priestor – 
dvor v objekte banského domu (býv. jašteričky). Autá tam stoja bezplatne, navrhol, aby im 
bolo ponúknuté parkovacie miesto za 10 tis. Sk, alebo dvor zavrieť. Zatiaľ nie je doriešené 
parkovanie s evanjelickou  cirkvou v dvore Centrálky, kde by bolo umožnené parkovanie 
zamestnancov MsÚ. Neodsúhlasilo sa ani zjednosmernenie Kammerhofskej ulice, súčasný 
stav neumožňuje pozdĺžne státie pri pošte, pošta na Drieňovej nemôže fungovať v riadnom 
režime, čiže všetci obyvatelia využívajú služby centrálnej pošty.  
Nedodržuje sa zákaz státia pred Berggerichtom, čím sa hlavne v zime porušuje platné VZN 
(pri akciách  mesta autá parkujú na Nám. sv. Trojice). Napr. teraz sú lavičky a kvetináče pred 
Berggerichtom zapadnuté snehom, plochu by bolo vhodnejšie využiť na parkovanie áut, toto 
ale predložený materiál nerieši. Spýtal sa, akej hodnoty karta bude platiť pred Žemberovským 
domom, na Uliciach Kammerhofskej, Dolnej a Péchu podľa návrhu to bude 500,- i 1500,- Sk.  
 
Ing. Čabák – vysvetlil, že parkovacia karta v hodnote 1500,- Sk umožní státie na všetkých 
vyššie uvedených uliciach.  
 
Ľ. Barák -  výhodou rezidentskej karty je, že na danej ulici nikto iný parkovať nemôže, jej 
cena by mala byť 1500,- Sk, navrhol medzi ulice s rezidentským státím zaradiť aj Striebornú 
ulicu, pri prenajímaní parkovacích miest by na týchto uliciach malo platiť pravidlo uvedené 
bod bodom 2, že fyzické osoby, to znamená trvalo bývajúci budú mať nárok len na 1 
parkovacie miesto, právnická osoba (podnikateľ) maximálne na 2 miesta. Poprosil, aby 
občania bývajúci v centre mesta mali porozumenie s občanmi iných častí mesta 
a prevádzkovateľmi podnikov, využívajúcimi parkovanie v centre mesta.  
Povedal, že materiál je dobrý, objasnili sa veci, ktoré boli „tvrdšie“ nachystané.    
 
Ing. Zimmermann – v zmysle predloženého materiálu bude zákaz vjazdu do Ulíc Horná 
Ružová a Okružná, spýtal sa, čo v prípade, ak bude do ulíc potrebný vjazd iných vozidiel, 
zabezpečujúcich služby, v tom prípade by boli občania ochudobnení o služby.  
 
RNDr. Bačík – spýtal sa, či sa uvažuje s úpravou múru na Mládežníckej ulici, Bytová správa, 
s. r. o. uvažuje s prístupom do svojho objektu z Kammerhofskej ulice.   
 
Ing. Čabák – odpovedal že sa uvažuje s úpravou komunikácie na Mládežníckej ulici, taktiež 
s preorganizovaním parkovacích státí na starom ihrisku.    
 
I. Beňo – upozornil na to, aby chodník na Dolnej ulici nad predajňou nábytku zostal aj 
naďalej priechodný pre kočíky (dosledovať v prípade vyznačenia státí pre automobily).   
 
Ing. arch. Mravec – rezidentské státie by malo byť vyznačené vodorovným i vertikálnym 
dopravným značením, obáva sa, aby sa mesto nezaplnilo značkami a či radšej nezvážiť inú 
formu značenia.  
 
P. Ivaška – má záujem „odbúrať“ parkovanie z Námestia sv. Trojice, zaujímal sa 
o parkovanie v Dolnej ulici, ktorá končí až na Križovatke, ako bude riešené parkovanie na 
Kalvárii a pod ňou, pri reštaurácii Mexiko, tieto témy navrhol zaradiť do ďalšej etapy 
riešenia.  
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Ing. Balškovičová – spýtala sa, ako bude režim parkovania fungovať pri rôznych 
rokovaniach na MsÚ, kde bude zúčastneným (riaditeľom organizácií, poslancom) umožnené 
parkovať.  
 
JUDr. Lukačko – postupne odpovedal na všetky prednesené pripomienky: 
- Ing. arch. Mravcovi,  šikmé státie na Novozámockej ulici nie je prípustné (úzky chodník, 
šírka MK je 4 m), snehovou kalamitou trpia i iné ulice, nielen Novozámocká a Strieborná. 
- Ľ. Barákovi – čo sa týka nepovoleného parkovania na Nám. sv. Trojice počas snehovej 
kalamity, MsPo dočasne toleruje parkovanie áut z vyššie položených ulíc i na iných plochách. 
Čo sa týka vjazdu z Botanickej do Dolnej Ružovej ulice, zákon č. 315 je veľmi prísny, 
v zmysle neho by sa v uliciach MPR nesmelo stáť nikde, keby sa dodržiavali šírky jazdných 
pruhov. Spracovatelia predloženého materiálu sú si vedomí, že sa tieto podmienky 
a obmedzenia nedodržali.  
Poplatok 1500,- Sk za parkovaciu kartu na Nám. sv. Trojice - je tam najvyšší pohyb áut, 
navrhlo sa jeho odčlenenie od ostatných ulíc (je to nabádanie k využívaniu záchytných 
parkovísk). Poplatok sa netýka ulíc Horná a Dolná Ružová, kde majitelia nehnuteľností už 
majú isté obmedzenia vyplývajúce z polohy terénu. V tomto smere urobili ústupky v rámci 
zákona.  
Vysvetlil, že posudzovanie výšky poplatkov je na poslancoch MsZ.  
Obmedzenia v MPR sú veľké a plochy malé. Od 1. 7. 2008  bolo parkovanie spoplatnené. 
Štatisticky premietnuté – výnosy z parkovania sú nízke, kontroly zo strany MsPo budú 
prísnejšie. 
- Ing. Blaškovičovej –  parkovanie riaditeľov organizácií a poslancov MsZ je možné len na 
miestach, ktoré sú pre tento účel vyčlenené a sú voľné.  
- Ing. Zimmermannovi – vjazd do ulíc Botanickej a Dolnej Ružovej bude obslužnému 
personálu umožnený po udelení výnimky, mesto posúdi účel a parametre vozidla. 
- RNDr. Bačíkovi – riešenie Mládežníckej ulice je zahrnuté v spracovanom návrhu  z roku 
2007, dôležité je odfrézovanie časti chodníka a odstránenie múru, dôležité bude vodorovné 
i zvislé dopravné značenie. Realizácia bude prínosom pre bezpečný vjazd i výjazd vozidiel.  
- I. Beňovi – systém parkovania na Dolnej ulici bude presne zadefinovaný vodorovným 
i zvislým dopravným značením.  
- Ing. arch. Mravcovi – k osadeniu značiek, ktoré musia byť – dopravné značky (DZ) musia 
zadefinovať systém, vodorovné DZ nesplnia účel napr. v zime, keď je sneh.      
- P. Ivaškovi – parkovanie Dolnej ulice a Križovatky bude riešené v 2. etape.  
 
Ing. Čabák – povedal, že materiál nemá ambíciu vyriešiť všetky kombinácie, ale zohľadňuje 
a minimalizuje nedostatky. Parkovanie vo dvore banského domu bude doplnené, parkovanie 
pri objekte centrálky – musí ísť o obojstranný podnet a rokovanie, bez dohody nie je možné 
riešenie. Ulica Kammerhofská ide v roku 2009 do rekonštrukcie, preto jej zmeny teraz nie sú 
vhodné.  
Mgr. Balžanka – vyzval prítomných, aby svoje návrhy na zmenu uznesenia predkladali 
v písomnej forme.    
Ľ. Barák – navrhol vytvoriť 3-4 parkovacie (rezidentské) miesta za „hríbom“ pre obyvateľov 
Ul. A. Kmeťa.   
RNDr. J. Roháč, občan – materiál je dobrý, niektoré veci nie sú doriešené, napr. čo sa týka 
Dolnej Ružovej ulice. Nie je jasné, ako bude riešený vjazd z Nám. sv. Trojice do D. Ružovej 
ulice, nie je riešená situácia pod „hríbom“. Poprosil, aby materiál nebol schvaľovaný 
v predloženej podobe a bol prerokovaný s občanmi, ktorých sa zmeny dotýkajú. 
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Mgr. Balžanka – mestu veľa času nezostáva,  musí poskytnúť podklad na cenník, ak sa 
dosiahne konsenz  v MsZ, v rámci prestávky bude priestor na formuláciu návrhov uznesenia.  
Ak sa materiál v tejto podobe neprijme, alternatívne sa doplní, odkomunikuje s ľuďmi, 
prípadne sa predloží na decembrové rokovanie MsZ.  
 
Pán Drbohlav, občan – spýtal sa, ako sa do Dolnej Ružovej ulice dostanú autá, ktoré vozia 
deti do škôlky. Mal pripomienku k výške poplatku za rezidentskú kartu platnú pre Dolnú 
Ružovú ulicu - 16 € (482,- Sk).  
 
JUDr. Lukačko – Ulica Dolná Ružová je jednosmernou, v smere od Botanickej ulice. Vodiči 
musia vedieť, kde je dovolené státie, porušovanie predpisov sa sankcionuje.  
 
Ing. Čabák – odpovedal pánovi Roháčovi, že cieľom materiálu nie je riešenie zásobovacích 
vozidiel, na to sú určené pravidlá. Vyslovil kritiku na občanov bývajúcich v centre mesta, 
uskutočnilo sa stretnutie vedenia mesta s občanmi, na ktoré prišli 6 občania. Tam bol priestor 
na diskusiu, termín stretnutia bol zverejnený v Štiavnických novinách i na internete. 
O probléme parkovania diskutoval aj v čase svojho osobného voľna.      
 
Mgr. Balžanka – bolo veľkou ambíciou materiál schváliť, ale navrhol dohodnúť a zverejniť 
termín na verejné prerokovanie materiálu v najbližších dňoch (od 1. – 3. 12. 2008), aby bol na 
decembrovú MsR predložený finálny materiál, s posúdenými požiadavkami  spracovateľmi.  
Diskusia bola plodná a dobrá, padli konkrétne návrhy. Ak bude záujem o diskusiu, uskutoční 
sa, materiál sa doformuluje a opätovne predloží na schválenie.      
 
K bodu nebolo prijaté uznesenie, materiál je potrebné dopracovať v zmysle diskusie 
a opätovne predložiť na decembrové rokovanie MsZ. K materiálu sa 2. 12. 2008 uskutoční 
verejná diskusia.     
 
14. Návrh odporúčaných postupov pri starostlivosti o zeleň v meste B. Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju zástupca primátora Ing. Čabák, 
spracovateľkou je Miriam Húšťavová, absolventka a čakateľ na štátnu skúšku SPU v Nitre, 
Fakulta záhradnej a krajinnej architektúry, odbor záhradnej a krajinnej architektúry. 
Spravodajstvo k bodu podal Ing. Čabák -  materiál má dve časti, a to klasifikáciu 
a starostlivosť o zeleň a odporúčané postupy pri starostlivosti o verejnú zeleň. Poskytuje 
riešenia starostlivosti o zeleň, či bude komplexne zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, 
alebo to bude kombináciou – časť dodávateľsky a časť prostredníctvom TS, m. p., alebo 
komplexne zabezpečovaná organizáciou zriadenou mestom – TS, m. p. alebo MsL, s.r.o.   
Mestská rada navrhla materiál zobrať na vedomie. 
Komisia obchodu, služieb a CR (KOSaCR) odporučila aj: 
1. Spracovanie Metodiky starostlivosti o zeleň – v roku 2009 
2. Každoročne v rozpočte mesta finančné krytie údržby a rozširovanie zelene  
    Rozširovanie zelene pre r. 2009 – prednostne z mimorozpočtových zdrojov 
                                                        -  Parčík pri odbočke z Nám. Sv. Trojice do  
                                                            Starozámockej ul. – realizácia  
                                                        -  zeleň na Novozámockej ul. – pri ŠZŠ – návrh   
                                                            a realizácia 
                                                        -  Kruhová obchádzka na Križovatke – návrh a realizácia  
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    3. Spracovanie VZN mesta o zeleni – v roku 2009 
    4. Vypracovanie návrhu spôsobu vykonávania starostlivosti o verejnú zeleň v Banskej   
        Štiavnici do 1.3. 2009.  
 
Diskusia:  
RNDr. Bačík – ak sa schváli návrh uznesenia predložený KOSaCR upozornil, že v prípade 
zabezpečovania služby dodávateľsky, bude nutné verejné obstaranie. Táto podmienka by sa 
dala obísť zaobstaraním služby mestskou organizáciou, buď TS, m. p. alebo MsL, s. r. o. 
Zaujímalo ho, či sa budú plochy deliť, a ako bude starostlivosť vykonávaná.     
 
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či sú uvedené ceny vrátane DPH a koľko krát sa bude kosiť.  
 
Ing. Čabák – ceny sú vrátane DPH, cintoríny sa budú kosiť 3x, pri ostatných plochách sú 
počty kosení uvedené v materiáli.  
 
Ing. Palovič – spýtal sa, či sa bude kosiť aj plocha okolo materskej školy na Štefultove.  
 
Ing. Čabák – v tomto prípade ide o zeleň školských zariadení, o ktorú sa stará vlastník, 
užívateľ alebo správca pozemku.  
 
P. Ivaška -  predpokladané náklady pre budúci rok sú 1,54 mil. Sk, bez vypilovania drevín.  
Predložené ponuky sú porovnateľné, vznikajú sociálne podniky, ktoré by vedeli zabezpečiť 
ľudí na tieto práce. Myslí si, že rozpočet na starostlivosť o zeleň je dostatočný, návrh je 
dobrý, zatiaľ nie je rozhodnutý, ktorú ponuku bude preferovať. Navrhol materiál dostať do 
povedomia a dať ho na verejnú diskusiu.  
 
Ing. Čabák – uviedol, že veľa dopytov vyplýva z toho, že predložené materiály nie sú 
dostatočne prečítané. Sú v nich odpovede na otázky, ktoré sú kladené.  
 
Ing. arch. Mravec -  čísla do rozpočtu sa predtým dávali paušálne, teraz sú konkretizované 
na základe podkladov, čo kladne hodnotí. Treba začať zeleň formovať a hovoriť 
o konkrétnych číslach. Podporuje návrh KOSaCR.  
 
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či nový návrh rozpočtu počíta s predpokladanou sumou 1,54 
mil. Sk. 
 
Ing. Čabák – odpovedal, že starostlivosť o zeleň bude zabezpečovaná v takej miere, ako to 
dovolí rozpočet, s čím súhlasil i primátor mesta. 
Najneskôr v mesiaci marci 2009 by mal byť na rokovanie MsZ predložený konečný návrh 
starostlivosti o verejnú zeleň. 
 
PaedDr. Klauz -  spýtal sa, či má mesto zamestnanca, ktorý sa danej problematike rozumie 
a venuje a či spracovateľ predloženého materiálu bude ďalšie práce vykonávať bezplatne. 
 
Ing. Čabák – kompetentným zamestnancom je Ing. Mičko, predložený materiál bol 
spracovaný bezplatne, za ďalšiu prácu bude spracovateľka Miriam Húšťavová žiadať odmenu. 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh uznesenia a prijalo  
 

Uznesenie č. 229/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a v e d o m i e  
      1.  Odporúčané postupy pri starostlivosti o zeleň v meste Banská Štiavnica 
      2.  Klasifikáciu a starostlivosť o zeleň v meste Banská Štiavnica 
 
B.  U k l a d á    Mestskému úradu  
     1. Spracovanie Metodiky starostlivosti o zeleň – v roku 2009 
     2. Každoročne v rozpočte mesta finančné krytie údržby a rozširovanie zelene  
         Rozširovanie zelene pre r. 2009 – prednostne z mimorozpočtových zdrojov 
                                                             -  Parčík pri odbočke z Nám. Sv. Trojice do  
                                                                Starozámockej ul. – realizácia  
                                                             -  zeleň na Novozámockej ul. – pri ŠZŠ – návrh   
                                                                a realizácia 
                                                             -  Kruhová obchádzka na Križovatke – návrh   
                                                                 a realizácia 
    3. Spracovanie VZN mesta o zeleni – v roku 2009 
    4. Vypracovanie návrhu spôsobu vykonávania starostlivosti o verejnú zeleň v Banskej   
        Štiavnici do 1.3. 2009 
 
Pôvodný návrh predložený  Mestskou radou nebol schválený, hlasovanie bolo nasledovné: 
Prítomných  12, hlasovalo 12.                                                                          5/1/6 
Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Čabáka bol schválený, hlasovanie bolo nasledovné: 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                          8/2/2  
 
15.  Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica  
 
Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka 
MsÚ Mgr. Babiaková, spracovateľmi sú pracovníci odd. právneho a správy majetku – JUDr. 
Jaďuďová, O. Nigríniová a R. Baráková. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ľ. Barák.    
 
a) Návrh na zámenu pozemkov – Ing. Forro  
Materiál je na rokovanie MsZ predkladaný opakovane, skutkový stav nehnuteľností bol 
preverený poslancami za miestnu časť Štefultov Ing. Blaškovičovou a Ing. Palovičom, ktorí 
zámenu pozemkov neodporúčajú. Žiadatelia sa nestarajú ani o svoj pozemok a nerozumejú, 
načo im je ďalšia parcela. Navyše pozemok, ktorý získa mesto je oveľa nevýhodnejší ako ten, 
čo by získal žiadateľ.    
 
Diskusia:  
H. Koťová – v materiáli je uvedené, že žiadatelia majú zdravotne postihnutú dcéru, ale nevie, 
ako jej kúpou pozemku pomôžu.  
 
Ľ. Barák – materiál je na rokovanie MsZ predkladaný druhý krát, spýtal sa, či je pozemok 
pre mesto výhodný a prečo ho nechce vymeniť. Navrhol pozemok odpredať za primeranú 
cenu, nie sa symbolickú 1,- Sk.  
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JUDr. Jaďuďová – mesto žiadosť dostalo v mesiaci jún 2008, 2x sa uskutočnilo konanie na 
mieste, boli v kontakte s právnym zástupcom žiadateľa. Treba brať do úvahy, že záujemcovia 
o zámenu  nemajú v našom meste trvalý pobyt a nie je možné urobiť predaj parcely za 1,- Sk.  
 
Ing. Čabák – zhrnul, že je predložený návrh uznesenia z MsR a pozmeňujúci návrh poslanca 
Baráka, ktorý odporučil pozemok predať za cenu v zmysle zásad hospodárenia s majetkom 
mesta.  
 
Ing. Palovič – spýtal sa, či je predaj pozemku možné podmieniť vytvorením odtokového 
jarku, lebo v prípade jeho neudržiavania môže dôjsť k vytápaniu susedných nehnuteľností.  
 
JUDr. Jaďuďová – odpovedala, že nie.  
 
Ing. arch. Mravec – dal návrh, aby odpredaj pozemku nebol schválený z dôvodu jeho 
neopodstatnenosti.   
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 
Uznesenie č. 230/2008 

Mestské zastupiteľstvo  
A. n e s c h v a ľ u j e  
     zámenu pozemkov medzi mestom Banská Štiavnica a Ing. Júliusom Forrom s manželkou,     
     Bratislava nasledovne: 

1. do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie pozemok parc. č. CKN 834/4 
o výmere 130 m2, ostatné plochy. 
Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 5477 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 
ú. Banská Štiavnica v prospech Ing. Júliusa Forra s manželkou Helenou, Pod 
Zemčákom 66, Bratislava. 

2. do BSM Ing. Júliusa Forra s manželkou Helenou, Pod Zemčákom 66, Bratislava sa 
prevedie pozemok parc. č. CKN 5877/2 o výmere 130 m2, ostatné plochy. 
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 v prospech Mesta Banská Štiavnica. 
Nový vlastník pozemku bude zaviazaný k povinnosti zachovať pôvodnú funkciu 
zberného jarku, t. j. vykonať také opatrenia, ktoré zamedzia vytápaniu okolitých 
pozemkov v prípade odvedenia vôd z povrchového odtoku. 

 
Návrh uznesenia predložený MsR bol schválený: 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                     11/0/2 
Pozmeňujúci návrh poslanca Baráka nebol schválený: 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                       5/3/5 
                                                                   
b) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností na Ul. Antolská č. 3 
 
Diskusia:  
RNDr. Bačík – spýtal sa, či je priamy odpredaj pozemku v súlade so zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta, či nie je nutná verejná súťaž.  
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JUDr. Jaďuďová – ide o odpredaj torza stavby, ktorý nie je na mestskom pozemku. Zásady 
o takomto prípade nehovoria.  
 
Mgr. Babiaková – mesto oslovilo vlastníka pozemku, ktorým sú železnice SR, ale neprejavili 
záujem o kúpu. Zámer využitia pozemku mestu nie je známy.     
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 231/2008 
 

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

priamy odpredaj nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa 
katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica na LV č. 1, ako samostatne stojaca garáž súp. č. 1185, postavená na 
parcele číslo C KN 1802, pre kupujúceho Pavla Kondáča, bytom Povrazník 12, 969 01 
Banská Štiavnica, do výlučného vlastníctva, za cenu dohodou stanovenú znaleckým 
posudkom č. 51/2008 zo dňa 27.9.2008 vo výške 11.000,- Sk / 365,13 €. Kupujúci spolu 
s kúpnou cenou zaplatí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to za vypracovanie 
znaleckého posudku vo výške 3.000,- Sk / 99,59 € a poplatok za návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN. Kupujúci kúpnu zmluvu uzatvorí a kúpnu cenu nehnuteľností 
uhradí najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tohto uznesenia.   

      Parcela číslo C KN 1802 nie je predmetom prevodu.    
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                      13/0/0 
 
c) Správa o nájme bytu na Ul. Exnára č. 3 
 
RNDr. Bačík – k predloženému materiálu doplnil, že dlžoba na nájomnom za byt narástla o 3 
% z uvedenej sumy, splátky nie sú uhrádzané, pri odpredaji bytu by dlh musel byť uhradený. 
Je riziko, že ak byt nájomníčka kúpi, ďalej ho predá.   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 232/2008 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e  
      správu o nájme  bytu č. 890 na Ul. Exnára č. 3 v Banskej Štiavnici. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                      13/0/0 
 
d) Návrh na odpredaj jednoizbového bytu – Drevená ulica č. 1    
 
Ing. Čabák – bol Mestskou radou navrhnutý za predsedu konkurznej komisie, avšak v deň 
konania dražby bude mimo Banskej Štiavnice a konania sa nemôže zúčastniť.  
 
Mgr. Balžanka –navrhol za predsedu konkurznej komisie Ing. arch. Mravca, ktorý s návrhom 
súhlasil.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 233/2008 
 

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

odpredaj nehnuteľností vedených na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica,  k. ú. Banská Štiavnica 
na LV č. 3238 pod B41 nachádzajúci sa na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 926, na 
Ul. Drevená 1 v Banskej Štiavnici, postavenom na C-KN p. č. 4159/1 a 4159/4 
s prislúchajúcim podielom vo výške 74/3312  na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a prislúchajúcim podielom na  pozemku C-KN p. č. 4159/1 vo výške 
74/3312 a C-KN p. č. 4159/4 vo výške 74/3312 v  prospech vlastníka vedeného pod B41 v 
celosti, konkurzným konaním – dražbou, s výkričnou cenou stanovenou znaleckým 
posudkom č. 54/2008 zo dňa 14.10.2008 vo výške 260.000,- Sk / 8.630,42 €  - 8.630,42 € 
/ 260.000,- Sk  

B. vymenováva komisiu pre konkurzné konanie v zložení:  
1. predsedajúci konkurzu: Ing. arch. Peter Mravec                        
2. člen komisie:                         Peter Ivaška                        
3. člen komisie:               PaedDr. Milan Klauz         
4. licitátor:   JUDr. Emília Jaďuďová                                                     

     5.   zapisovateľ:                            Oľga Nigríniová             
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                           13/0/0 
 
e) Oprava uznesenia č. 118/2008 – odpredaj nehnuteľnosti pre A. Gazdíkovú 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č.  234/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e   

opravu Uznesenia č. 118/2008 nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  
priamy odpredaj pozemku parc. č. CKN 1178/1 o výmere 656 m2, ostatné plochy vrátane   
studne,  ktorá je súčasťou pozemku v prospech Andrey Gazdíkovej, rod. Gazdíkovej,  
trvale bytom  v Banskej Štiavnici, Hutnícka 4, do výlučného vlastníctva. 
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. 
Kúpna cena pozemku je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta     
Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (656 m2 x 300,- Sk) 196 800,- Sk  
(6 532,56 €). Zostatková účtovná hodnota studne k 31. 5. 2008, evidovanej v majetku  
mesta pod inv. č. 021006-011, je 21 428,- Sk (711,28 €). Kúpna cena nehnuteľností spolu  
218 228,- Sk (7 243,84 €). 
 

Prítomných 13, hlasovalo 12.                                                                       12/0/0  
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f)  Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Š. Rocha s manželkou 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 235/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e    priamy  odpredaj  pozemku 
• C KN parcela  č. 5538/5 o výmere 293 m2, zastavané plochy a nádvoria 

• C KN parcela č. 4814/13 o výmere  93 m2, trvalé trávne porasty 

v prospech  Štefana Rocha s manželkou Evou, rod. Leštianskou,  trvale bytom: 969 01 
Banská Štiavnica, ul. Gagarina č. 730/4. 

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. 

Kúpna cena za nehnuteľnosti  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (93 + 293 m2 = 386 m2 x 300,- 
Sk)  115.800,- Sk / 3843,85 €.  

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu 
s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk. 

Prítomných 13, hlasovalo 12.                                                                    12/0/0 

 
g) Návrh na priamy odpredaj pozemku pre spoločnosť Brenta Reality, s. r. o.  
 
Diskusia:  
Ing. Palovič – spýtal sa, či v predloženej žiadosti bol uvedený zámer spoločnosti 
s predmetným pozemkom.  
 
JUDr. Jaďuďová – odpovedala, že nebol.    
 
Ľ. Barák – spýtal sa, či spoločnosť nemá podlžnosti voči mestu.  
 
RNDr. Bačík – zaujímal sa, kto bude vykonávať zimnú údržbu na prístupe  k predmetnému 
pozemku, keďže okolité pozemky sú mestské. Navrhol odpredať i prístupovú cestu, aby si 
spoločnosť ďalej nežiadala jej spevnenie, osvetlenie a údržbu.  
 
Mgr. Balžanka – odpovedal, že mesto nemôže odpredávať prístupové cesty. 
 
Ing. arch. Mravec – vyslovil pochybnosť, či sa odpredajom neznehodnotia mestské 
pozemky. 
 
Ing. Čabák – v návrhu uznesenia je bod B, ktorý dáva odpoveď na položené otázky.     
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 236/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e     priamy  odpredaj  pozemku 

• C KN parcela  č. 1514 o výmere 1179 m2, zastavané plochy a nádvoria 

   v prospech spoločnosti Brenta Reality, s. r. o, so sídlom Spojná ul. č. 5, 969 01 Banská Štiavnica,      
   vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vo vložke č. 14293/S , 
   IČO: 43912 907   
   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. 

   Kúpna cena za nehnuteľnosti  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (1179 m2 x 300,- Sk)  353.700,- Sk 
/11.740,69 €.  

   Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu 
s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN . 

 B.  u k l a d á   Mestskému úradu:  
1. vypracovať osobitnú dohodu o predkupnom práve v prospech Mesta Banská Štiavnica 
a to splnením povinnosti spoločnosti Brenta  Reality, s.r.o., pozemok previesť späť do 
vlastníctva mesta za kúpnu cenu vo výške 300,- Sk/ 9,96 € / m², spolu  353.700,- Sk / 
11.740,69 €. a to z dôvodu verejnoprospešného záujmu,  
2. zapísať vecné bremeno ako vecné právo spočívajúce v predkupnom práve s vyznačením 
ťarchy na LV. 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                   12/1/0 
   
h) Žiadosť o okamžité navrátenie pozemku – J. Kaniarik, Banská Štiavnica  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   
 

Uznesenie č. 237/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a    v e d o m i e 
      informatívnu správu k žiadosti p. Jozefa Kaniarika, Učiteľská 3, Banská Štiavnica    
      k okamžitému navráteniu pozemku do jeho vlastníctva.  
 
Prítomných 13, hlasovalo 12.                                                                   11/0/1                                

 
ch)  Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ing. Filipa s manželkou, B. Štiavnica        
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     
 

Uznesenie č. 238/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    priamy  odpredaj  pozemku 



- 279 – 
 

• C KN parcela  č. 5565/2  o výmere 157 m2, zastavané plochy a nádvoria  

• E KN parcela  č. 6564/4  o výmere  21 m2, ostatná plocha 

v prospech  Ing. Štefana Filipa s manž. Ing. Ingrid Filipovou, rod. Mayerovou,  trvale 
bytom :  969 01 Banská Štiavnica, ul. Ľ. Štúra č. 26. 

Nehnuteľnosti sú vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica v súbore C KN na LV č. 1, v registri E KN na LV č. 3076 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 (178 m2  x 300,- Sk)  53.400,- Sk / 1.772,55 €.  

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu 
s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk/ 66,38 €. 

Prítomných 12, hlasovalo 11.                                                                          11/0/0 
 
16. Správa o návrhu rekonštrukcie a modernizácie a ďalšom prevádzkovaní Plavárne   
      v Banskej Štiavnici  
  
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je O. Nigríniová, odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta 
Mgr. Balžanka. 
     
Diskusia:  
Ľ. Barák – navrhol predĺžiť prevádzku kúpeľov až do 1. mája 2009, v predloženom materiáli 
chýba súpis energií za celý rok, je predložená len požiadavka na príspevok, do rozpočtu treba 
uviesť reálnu sumu.  
 
Ing. arch. Mravec – reálne by mala rekonštrukcia plavárne začať v mesiaci marci,  suma na 
jej prevádzku 600 tis. Sk pre rok 2009 by mala byť dostatočná. Navrhol ju preto zaradiť do 
rozpočtu.  
 
RNDr. Bačík – navrhol v rozpočte ponechať sumu 960  tis. Sk, ak peniaze zostanú, minú sa 
na iný účel. Úpravy rozpočtu sa robia i v priebehu kalendárneho roka.  
 
PaedDr. Klauz – keď sa bude riešiť plaváreň, je potrebné z technického hľadiska pozrieť sa 
i na tlak vody, (na ten istý rozvod vody je napojené i Gymnázium A. Kmeťa),  počas 
prevádzky plavárne má Gymnázium problém so zásobovaním sociálnych zariadení vodou, 
tlak vody je nedostatočný a 3. a 4. podlažie školy nie je dostatočne zásobované vodou.  
 
Ing. Zimmermann – keďže sa uvažuje s prevádzkovaním plavárne aj v mesiacoch október, 
november a december 2009, predpokladaná suma 1,560 mil. Sk  bude pokrývať prevádzkové 
náklady i v týchto mesiacoch. Navrhol hlasovať za predložený návrh uznesenia. 
 
Mgr. Balžanka -  skonštatoval, že za predložený návrh hlasovali len 6-ti poslanci a nebol 
schválený, čiže nebola schválená rekonštrukcia plavárne. Náklady na plaváreň budú vždy, ak 
by aj  neslúžila plavcom, ide o ochranu majetku mesta, ak sa plaváreň nebude užívať, začne 
chátrať, otázkou času bude, kedy sa z objektu stane ruina. Snahou mesta je čím skôr začať  
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rekonštrukciu, aby prevádzka plavárne mohla byť v mesiaci október obnovená.  Nejaká suma 
do rozpočtu musí byť zahrnutá.  
 
Ing. Zimmermann -  zdôraznil, že mesto plaváreň chce a neslúži len pre plavcov, ale aj pre 
obyvateľov mesta.  
 
Ľ. Barák – navrhol schváliť bod A. predloženého uznesenia, prevádzku plavárne treba 
predĺžiť, len sa nevie dokedy. Nevie sa, ako dlho bude trvať výberové konanie na dodávateľa. 
 
Mgr. Balžanka – keďže nebol schválený predložený návrh uznesenia, navrhol sa k tomuto 
bodu vrátiť v rámci bodu rôzne. 
 
Mgr. Babiaková – vysvetlila, že mesto má na účte peniaze, sú stanovené termíny, treba 
spracovať podklady pre verejné obstaranie. Predpokladá sa, že do konca marca bude určená 
postupnosť prác, návrh prevádzkovateľov je uvedený v správe. Treba si uvedomiť, že 
plaváreň slúži obyvateľom mesta, nie len pre plavecký oddiel, na rozdiel od ostatných 
športov. Aktivít v meste je málo. Názor môže byť rôzny, peniaze sú, treba určiť termín, inak 
sa budú musieť vrátiť.  
 
PaedDr. Klauz – uviedol, že prevádzka plavárne bude vyhľadávanejšou po spustení lanovky, 
ktorá sa plánuje  15. 12. 2008.  
 
Ing. arch. Mravec – proti návrhu hlasoval preto, lebo nesúhlasí s údajmi v správe 
a s finančným príspevkom pre rok 2009 v uvedenej výške.  
 
Po prerokovaní bodu rôzne zástupca primátora mesta Ing. Čabák predložil návrh na 
dorokovanie bodu rekonštrukcie a modernizácie a ďalšieho prevádzkovania plavárne 
v Banskej Štiavnici.       
Navrhol schváliť predložený návrh uznesenia s tým, aby bola plaváreň v prevádzke dovtedy, 
kým nebude ukončená verejná súťaž. Bod A. nechať bez zmeny, v bode B uvažovať so  
sumou pre rok 2009 vo výške 1.560 mil. Sk (51.782,52 €), bez ohľadu na režim, suma bude 
potrebná i v prípade, že plaváreň nebude prevádzkovať n. o. Plaváreň.  
 
Ing. Zimmermann – navrhol prevádzku plavárne odsúhlasiť maximálne do 31. 3. 2009.  
 
RNDr. Bačík – navrhol bod A, odsek 1 doplniť – s ukončením prác do 30. 9. 2009. 
Bod B doplniť o odsek 2 – predložiť na najbližšie rokovanie MsZ skutočné náklady na 
prevádzku plavárne za energie v roku 2007 a náklady od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008.  
 
Ing. Zimmermann – navrhol o každom pozmeňujúcom návrhu hlasovať osobitne.  
 
P. Ivaška – spýtal sa, dokedy je uzatvorená zmluva s n. o. Plaváreň a kedy sa dorieši ďalšie 
prevádzkovanie plavárne a s kým bude uzatvorená nová zmluva.    
 
Mgr. Balžanka – zmluva je uzatvorená do decembra, ďalšia zmluva bude uzatvorená do 31. 
3. 2009. Navrhol riešiť rekonštrukciu - stavenisko preberie firma, dovtedy bude plaváreň 
prevádzkovať n. o. Plaváreň. Mesto zabezpečí stavebný dozor.  
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Keďže nebolo jednoznačné, aký je návrh uznesenia, primátor vyhlásil 5 min. prestávku na 
prípravu písomných návrhov uznesenia. 
Po prestávke navrhovatelia pozmeňujúcich návrhov tieto vzali späť.  
 
Ing. Čabák – rozšíril pôvodný návrh uznesenia v bode A, odseku 2 o termín maximálnej 
prevádzky do 31. 3. 2009. Následne pri schvaľovaní uznesenia bude vyplývať úloha pre MsÚ, 
zadovážiť kópie účtovných dokladov od neziskovej organizácie Plaváreň, týkajúcich sa 
prevádzkových nákladov a predložiť ich poslancom MsZ.   
 
Mestské zastupiteľstvo   

Uznesenie č. 239/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   

1. návrh rekonštrukcie a modernizácie plavárne v Banskej Štiavnici s použitím 
finančných prostriedkov, ktoré boli Mestu Banská Štiavnica poskytnuté zo štátneho 
rozpočtu SR na účely rekonštrukčných a rozvojových projektov vo výške 10 mil. Sk 
na rekonštrukciu a modernizáciu plavárne, v rozsahu prác a ich realizácie  tak, ako sú 
uvedené v správe, 

2. ponechať prevádzku plavárne vo výpožičke neziskovej organizácie Plaváreň – kúpele 
Banská Štiavnica, n. o.. O dĺžke prevádzky sa rozhodne pri vyhodnotení ponúk 
verejného obstarania maximálne do 31. 3. 2009.   

 
B. u k l a d á  
     Mestskému úradu zapracovať návrh  finančného príspevku na prevádzku plavárne v roku  
     2009 do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2009. 
 
Pôvodný návrh predložený MsR nebol schválený:  
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                6/3/3 
Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Čabáka bol schválený 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                11/0/1                                                          
 
17. Rôzne  
a) Informatívna správa o časovom a vecnom harmonograme aplikácie Koncepcie  
    separovaného zberu v Banskej Štiavnici (KONSEZ-BS)    
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju zástupca primátora Ing. Čabák, 
spracovateľom je P. Heiler a Ing. Veverka, TS, m. p.. Spravodajstvo k bodu podal  
Ing. Čabák -  uviedol kroky, ktoré boli vykonané na verejnú osvetu separácie odpadov, 
informoval, v akom štádiu je výber miesta na skládkovanie zmesi komunálneho odpadu, 
prebehla verejná súťaž, ktorá bola zrušená a čaká sa na oficiálne informácie, vzhľadom na 
pomery v SR. Sú posunuté termíny začiatku realizácie sanácie skládok od 1. 7. 2009. Nie je 
rozhodnuté o tom, kde bude mesto skládkovať. Tento moment treba vziať do úvahy, či bude 
mať mesto svoju skládku, alebo bude skládkovať inde. Termíny sanácie skládky sú posunuté.  
 
Mgr. Balžanka – mesto nebude zvyšovať poplatky za odpad, ale poplatky za likvidáciu 
zmesového komunálneho odpadu sa budú musieť zvýšiť v závislosti od množstva  
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vytvoreného odpadu (týka sa to aj regiónu v rámci veľkokapacitných kontajnerov). Ide 
o objektívne dôvody, samospráva sa k likvidácii odpadu správa veľmi zodpovedne.  
 
Ing. Čabák – v predchádzajúcich dvoch týždňoch podpísal  asi 1500 výziev na zaplatenie 
nedoplatkov za odpad. Aj tu je istá rezerva, ktorá je u občanov. 
 
Mgr. Balžanka  - zdôraznil, ak sa pravidlá nebudú akceptovať, výškou poplatkov sa 
priblížime k úrovni poplatkov v európskej únii.   
 
Ľ. Barák – povedal, že sutina do 1 t sa zadarmo vozí na smetisko, navrhol prostredníctvom 
Štiavnických novín informovať občanov o tejto skutočnosti.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 240/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Informatívnu správu o časovom a vecnom harmonograme aplikácie Koncepcie  
     separovaného zberu v Banskej Štiavnici (KONSEZ-BS)  
     – mesiace október 2008 – marec 2009. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                             12/0/0 
 
b) Informácia o plánovanom spoločnom projekte s mestom Sopron 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice, predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Marko, ved. odd. KCRaŠ, ktorý podal i spravodajstvo k bodu.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 241/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s ch v a ľ u j e   
     účasť Mesta Banská Štiavnica na projekte Spoločne bez hraníc a spolufinancovanie  
     projektu vo výške 5% zo schválenej sumy, maximálne 5 000 €.  
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                              11/0/1 
 
c) Integrovaná stratégia rozvoja územia – Program LEADER 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice, predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Marko, ved. odd. KCRaŠ.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – v materiáli predloženom v elektronickej forme bola uvedená len činnosť 
obcí, údaje za Banskú Štiavnicu neboli uvedené, spýtal sa, či má mesto zadefinované, čo 
presne chce.  
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Mgr. Balžanka – ak materiál prejde v MsZ, mesto údaje doplní a posunie starostke Prenčova. 
Mesto má iné možnosti čerpania z fondov EÚ (je zaradené v inom opatrení) ako majú obce, 
napr. Banky a Jargištôlňa majú charakter vidieckeho územia, preto chce využiť čo najviac 
foriem.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 
 Uznesenie č. 242/2008  
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a  v e d o m i e  
   Integrovanú stratégiu rozvoja územia Verejno – súkromného partnerstva (MAS) OZ Zlatá     
   cesta pre Program LEADER.     
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                               10/0/2 
 
d) Informácia o plánovanom spoločnom projekte s Európskym zoskupením územnej 
spolupráce Ister - Granum      
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Marko, ved. odd. KCRaŠ – uviedol, že ide o rozvoj cyklistickej siete 
v srdci Európy.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec -  spýtal sa, či boli k dispozícii podkladové materiály.  
 
RNDr. Roháč – vysvetlil, že projekt pripravuje maďarská strana, materiál sa spracováva  asi 
jeden rok, ide o prepojenie miest Štúrova a Banskej Štiavnice, projekt je pripravený asi na 80 
%.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo   
 

Uznesenie č. 243/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e   
     účasť Mesta Banská Štiavnica na projekte The Cyclists' Paradise. Development of bicycle  
     network in the heart of Europe (Cyklistický raj. Rozvoj cyklistickej siete v srdci Európy)  
     a spolufinancovanie projektu vo výške 5.500 EUR. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                                11/0/1 
 
e) Použitie finančných prostriedkov z odpisového fondu Technických služieb, m. p.  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonom. oddelenia a P. Heiler, riaditeľ TS, m. p. 
Mgr. Babiaková – TS, m. p. tvorili odpisy, pokiaľ ich chcú použiť, musia o to požiadať 
zriaďovateľa. Prostriedky žiadajú na financovanie opravy motorového vozidla Fumo, na 
opravu nakladača UNK 320,5 a na dofinancovanie projektu z recyklačného fondu v celkovej 
výške 626 281,- Sk. Odpisový fond by sa rozpustil, čo mesto odporúča.  
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Diskusia:  
Ľ. Barák – vozidlo Fumo je v prevádzke 3 roky a už sú naň vynakladané finančné 
prostriedky 150 tis. Sk, šoféri sa striedajú, čo neprispieva k šetrnému zaobchádzaniu 
s vozidlom.  
 
Mgr. Balžanka, primátor  – riaditeľ TS, m. p. predloží správu, ako bolo s prostriedkami 
naložené.  
 
Ing. Hlinka, odd. PaSM -  reagoval, že zaťažením vozidiel v zimnej údržbe môže dôjsť 
k poškodeniu nápravy, vozidlo je multifunkčné, v lete slúži na zvoz odpadu, v zime na 
odpratávanie snehu.     
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 244/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 

použitie finančných prostriedkov z vytvoreného odpisového fondu Technických služieb,   
m. p. na financovanie opravy motorového vozidla Fumo, na opravu nakladača UNK 320,5 
a na dofinancovanie projektu z recyklačného fondu v celkovej výške 626 281,82 Sk.  
 

  Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                               12/0/0 
 
18. Interpelácie a dopyty 
 
Pani Gargalovičová, občan – žiadala na odbočke z Hájika na Jergištôlňu kontrolovať 
dodržiavanie rýchlosti, navrhla dať obmedzenie 40 km/hod. a časť Jergištôlne žiadala výrazne 
označiť tabuľou,  s uvedením ulíc Hodžu a Hurbana. Po stranách MK je potrebné opíliť 
stromy.  
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – odovzdané byty na Povrazníku nemajú elektrinu (kúrenie + 
svetlo) - otázku smerovala riaditeľovi BS, s. r. o. RNDr. Bačíkovi, 
- osvetlenie ul. Kolpašská bolo realizované, skupina poslancov navrhla, aby v časti od 
Drieňovej po sídlo spoločnosti Combin  bol vybudovaný chodník pre mamičky s kočíkmi 
a vozičkárov. 
 
RNDr. Bačík, BS, s. r. o. – odpovedal na otázku týkajúcu sa bytov Povrazník – el. energia je 
len v spoločných priestoroch domu, jednotlivé byty budú pripojené v termíne do 30 dní od  
uzatvorenia zmlúv, ktoré boli postúpené SSE. Každý byt si musí uhradiť poplatok za 
pripojenie vo výške 5600,- Sk. Zmluvy zo SSE zatiaľ neboli vrátené späť. Kotolňa je 
v skúšobnej prevádzke, TÚV by mala tiecť od dnes. Isté technické problémy pretrvávajú, 
postupne sa bude odstraňovať i pleseň.        
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ – upozornil na problematickú prípojku vody k domom 
Križovatka 15 a 16, pri výstavbe autobusovej stanice došlo k prekrytiu hlavného uzáveru. Ak 
by vznikla porucha, bolo by problematické dom odstaviť od vody. Upozornil tiež na možný 
únik vody. Obava občanov je aj z toho dôvodu, že chodník  a prístupová cesta sú zúžené, 
v prípade potreby veľmi zle dostupné sanitkou, prípadne hasičmi.     
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Ľ. Barák, poslanec MsZ -  upozornil na veľmi problematický výjazd od RD na Povrazníku 
(v časti kde býva p. Palášthy) na hlavnú cestu Ul. Exnára, spýtal sa, či je úprava MK zahrnutá 
v rozpočte mesta, 
- v časti Jergištôlňa nie je mestský rozhlas, spýtal sa, či sa v budúcom roku ráta s jeho 
rozšírením, 
-  Ul. Ľ. Štúra, kde bola realizovaná povrchová úprava MK, chodia autá neprimerane rýchlo, 
navrhol osadenie retardérov, 
- na parkovisku pri markete CBA na Drieňovej nie je odhŕňaný sneh, 
- Futbalový klub žiadal o výrub stromov okolo štadióna, ide o náklad cca 80 tis. Sk 
- spýtal sa, čo s vilkou na Botanickej ulici, zaznamenal tam pohyb.  
 
Mgr. Balžanka – odpovedal, že vo vilke na Botanickej ulici bude súkromné konzervatórium.   
 
PaedDr. Klauz, poslanec MsZ -  mal pripomienky  k zimnému čisteniu ulíc, niektoré ulice 
sa pri čistení zúžia a nespĺňajú technické parametre, sneh sa neodstraňuje hneď a keď je ho 
vyššia vrstva, je to náročnejšie. Požiadal riaditeľa TS, m. p., aby dal pokyn vodičom 
zabezpečujúcim zimné čistenie, aby upozorňovali občanov ulíc, ktoré sa čistia (aby boli ulice 
priechodné a odstavené  autá nebránili čistiacej technike).          
- Upozornil na uskladňovanie dreva občanmi na verejných priestranstvách v MPR, žiadal 
v zmysle VZN vyrubiť im nájom, alebo ich upozorniť na jeho odstránenie. Navrhol vykonať 
kontrolu MsPo.  
 
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – vysvetlil, ako bude realizované pripojenie bytov na 
Povrazníku na el. energiu, BS, s. r. o. urobila v tomto smere všetko, spracovala za občanov 
zmluvy. Predpokladá, že do konca budúceho týždňa (7. 12. 2008) budú pripojené na el. 
energiu. Byty majú síce nízku výmeru, ale cena za elektromer je rovnaká.  
 
Ing. Mojička, poslanec MsZ -  upozornil, že: 
- pri radovej zástavbe garáží na Povrazníku sa kopí odpad, žiadal preveriť, 
- pred autoservismi na Povrazníku sa zhromažďujú autá, je tam sťažený pohyb šoférov  
   a peších osôb, 
 
JUDr. Lukačko, náčelník MsPo – odpovedal na otázky týkajúce sa záberu verejného 
priestranstva, kopenia odpadu a áut na Povrazníku.    
 
I. Beňo, poslanec MsZ – poďakoval za dobre vykonané zimné čistenie na Drieňovej.  
 
Ing. Čabák, poslanec MsZ - do čiernej skrinky sa hromadia podnety, aby Komisia ochrany 
verejného poriadku, Komisia sociálna, zdravotná a bytová a Komisia športu a mládeže  
zverejňovali zápisy zo svojich zasadnutí na internetovej stránke mesta.  
 
JUDr. Lukačko, náčelník MsPo – predložil poslancom MsZ a vedeniu mesta písomný návrh 
na rozšírenie počtu príslušníkov MsPo.  
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19. Záver  
 
Po prerokovaní všetkých bodov primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 
Mestského zastupiteľstva o 17.00 hod. ukončil.  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou a VIO TV.  
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                 Mgr. Pavol Balžanka  
        prednostka MsÚ                                                            primátor mesta 
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