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Zápisnica z rokovania riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 29. januára 2009 

 
 
 
 
 

Program rokovania: 
 
 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení   
 3. Vyhodnotenie stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta v roku 2008  
 4. Voľba prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici  
 5. Informatívna správa o nemocnici v Banskej Štiavnici  
 6. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica  
     a) Návrh na priamy odpredaj pozemku v k. ú. Banky     
     b) Návrh na vyhlásenie opakovanej dražby – odpredaj bytu Ul. Drevená 1 
 7. Zabezpečenie PD pre projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu  
     a drobného stavebného odpadu“ 
 8. Návrh na odmenu primátora   
 9. Rôzne 
     a) Návrh majetkovo právneho usporiadania pozemkov pre mestské časti Štefultov  
         a Sitnianska  
     b) Informatívna správa k návrhu zmluvy PO – MA, s. r. o.  
     c) Modernizácia verejného osvetlenia v Banskej Štiavnici – sídlisko Drieňová 
     d) Návrh na prenájom nehnuteľností pre Stolnotenisový klub mládeže, Banská Štiavnica 
     e) Informácia o petícii na zabezpečenie chirurgických služieb počas víkendov a sviatkov 
     f) Informácia k uzatvoreniu a rekultivácii skládky odpadov 
     g) Informácia o vytvorení poradného orgánu na riešenie problémov súvisiacich   
         s ekonomickou a plynovou krízou 
10. Interpelácie a dopyty 
11. Záver  
 

 
Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ivan Beňo,  Ing. Miriam Blaškovičová, Ing. Juraj            
                            Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz,   
                            Helena Koťová, Ing. Ondrej Michna, Ing. Ján Mojička, Ing. arch. Peter   
                            Mravec,  Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír Palovič, PhDr. Peter Šemoda,    
                            Ing. Marián Zimmermann  
  
    Ospravedlnení: Ľubomír Barák, Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD.,  
      
     Na rokovaní bola 88 %-ná účasť  
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3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
4. Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL s. r. o. Banská Štiavnica 
5. Peter Heiler, riaditeľ TS m. p.  
6. RNDr. Pavel Bačík,  BS, s. r. o. Banská Štiavnica 
7. JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo  
  
 
8. vedúci oddelení MsÚ:   Ing. Adela Prefertusová, ved. odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP 
                                          JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. právneho a správy majetku 
                                          Ing. Ján Hlinka, odd. PSM 
                                          PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  
                                          Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. KCRaŠ  
                                          Marek Kapusta, projektový manažér mesta 
 
 
Ostatní prítomní: 
Helena Podracká, KSS  
VIO TV  
PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta + ŠN 
Mgr. M. Kríž – ŠN 
Ján Pivarč, občan 
Tibor Chovanec, občan 
J. Putyra, občan 
Ing. Dalma Štepáneková  
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1. Otvorenie 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril a viedol Mgr. Pavol 
Balžanka, primátor mesta.  Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že  na rokovaní je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (13) a MsZ je uznášania schopné.  Ospravedlnil 
neúčasť poslancov  Ľubomíra Baráka (PN) a  Prof. RNDr. H. Hilberta, PhD..   Predložený 
program rokovania  navrhol v bode rôzne doplniť o nasledovné materiály: 
Informatívna správa k návrhu zmluvy PO – MA, s. r. o.  
Modernizácia verejného osvetlenia v Banskej Štiavnici – sídlisko Drieňová 
Návrh na prenájom nehnuteľností pre Stolnotenisový klub mládeže, Banská Štiavnica 
Informácia o petícii na zabezpečenie chirurgických služieb počas víkendov a sviatkov 
Informácia k uzatvoreniu a rekultivácii skládky odpadov 
Informácia o vytvorení poradného orgánu na riešenie problémov súvisiacich   
s ekonomickou a plynovou krízou. 
Poslanec Ing. Mojička dal návrh na stiahnutie materiálu Návrh na priamy odpredaj 
pozemku pre spoločnosť MF Centrum, s. r. o. uvedeného pod písmenom a) bodu 6.  
Ako  dôvod uviedol, že ide o nesúlad výmer medzi  písomnou a grafickou časťou. Poslanec 
RNDr. Bačík navrhol schváliť odpredaj zastavaného pozemku bez výmery, ale keďže toto nie 
je možné, vzal späť svoj návrh. So stiahnutím materiálu z rokovania súhlasili všetci poslanci 
MsZ okrem Ing. Čabáka, ktorý bol proti.  
Upravený a doplnený program rokovania schválili všetci prítomní poslanci.   
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Mgr. Karola Palášthyho a  
Ing. Jána Mojičku.  Za skrutátora bol primátorom mesta určený Ing. Juraj Čabák.     
Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ. 

 
2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Písomná správa tvorí  prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k nej podala  
prednostka MsÚ Mgr. Babiaková. 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 1/2009 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej    
     Štiavnici, konaného dňa 16. decembra 2008.   
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                              za 13/proti 0/zdržali sa 0 
  
3. Vyhodnotenie stavebných akcií financovaných z rozpočtu mesta za rok 2008 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Prefertusová, vedúca oddelenia 
výstavby, RM, ÚP a ŽP, podklady pripravili Ing. Mičko a D. Vahlandt. Spravodajstvo 
k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka.   
Diskusia:  
Ing. Palovič – spýtal sa, prečo medzi stavebnými akciami nie je uvedené asfaltovanie časti 
Antolskej ulice.  
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Mgr. Babiaková – vysvetlila, že v tomto prípade nešlo o investičnú akciu hradenú 
z kapitálových výdavkov ale o opravy komunikácie financované z bežného rozpočtu.    
 
Ing. arch. Mravec – v bode 14 – zábradlie pri Art- café mu chýba, že zábradlie nebolo 
dokončené aj na schodisku. Poukázal, že mesto má veľa ulíc a veľa chodníkov, kde nie sú 
zábradlia ani madlá a najmä deti sú vystavené nebezpečenstvu  úrazu. Navrhol to priebežne 
riešiť.    
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie  č. 2/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.   b e r i e    n a     v e d o m i e 
       predloženú informatívnu správu o vyhodnotení stavebných akcií financovaných  
       z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2008.  
 
Prítomných  13, hlasovalo 13.                                                                13/0/0 
 
4. Voľba prísediaceho Krajského súdu v Banskej Bystrici  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka, 
spracovateľom je Ing. Piliar, vedúci odd. organizačného, vnútornej správy a sociálnych vecí.   
Spravodajstvo k bodu podal MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ.  
 
Diskusia:  
PaedDr. Klauz – mal pripomienku, že  prísediaca súdu Mgr. Šoučíková mala byť prítomná 
na rokovaní MsZ a predstaviť sa.  
 
Mgr. Balžanka – vysvetlil, že menovaná bola prísediacou Krajského súdu v Banskej Bystrici 
i v predchádzajúcom funkčnom období, predseda súdu vyjadril s jej prácou spokojnosť. 
Odporučil ju navrhnúť za prísediacu súdu na ďalšie funkčné obdobie, v prípade že by 
odmietla, nežiadal navrhnutie nového prísediaceho súdu z nášho mesta.      
 
Mestské zastupiteľstvo bez ďalších pripomienok prijalo 
 

Uznesenie  č. 3/2009 
 

Mestské  zastupiteľstvo  
A.    v o l í   
        v zmysle zákona č.385/2000 Z. z., o sudcoch a prísediacich za prísediaceho súdu - 

Krajského súdu v Banskej Bystrici na obdobie štyroch rokov Mgr. Alenu Šoučíkovú, 
bytom Dolná 27, 96901 Banská Štiavnica. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                   12/0/1 
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5. Informatívna správa o nemocnici v Banskej Štiavnici  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  Predložil ju primátor mesta  Mgr. Balžanka. 
Diskusia:  
I. Beňo – zaujímal sa o fungovanie chirurgickej pohotovostnej služby počas víkendov 
a sviatkov, jej zabezpečenie bolo riaditeľom Ing. Kubáňom  prisľúbená koncom minulého 
roka.  
 
Mgr. Balžanka -  vysvetlil, že vedenie nemocnice si svoj sľub uvedomuje, služba bude 
zriadená, problém je však personálny. Predložená petícia, týkajúca sa znovu zabezpečenia 
chirurgických služieb počas víkendov a sviatkov, bude postúpená poskytovateľovi 
zdravotníckej starostlivosti. O výsledku budú poslanci MsZ informovaní.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
 

Uznesenie  č. 4/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a   v e d o m i e 
     Informatívnu správu o Nemocnici v Banskej Štiavnici.  
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                      13/0/0 
 
6. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
 
Písomné správy k bodu a) a b) tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka MsÚ 
Mgr. Babiaková, spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová, O. Nigríniová a R. Baráková, 
oddelenie právne a správy majetku. Spravodajstvo podal zástupca primátora Ing. Čabák.   
 
a) Návrh na priamy odpredaj pozemku v k. ú. Banky     
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie  č. 5/2009 

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

• C KN parcela  č. 145/3 o výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria 

v prospech Andreja Kováča, bytom Veľké Zálužie, Pod Kaštieľom č. 329 v podiele 1/3, Sebastiána 
Kováča, Veľké Zálužie, Agátová č. 1436/7 v podiele 1/3 a Ing. Simony Kováčovej, rod. Kováčovej, 
Veľké Zálužie, Malá Urbánková č. 813 v podiele 1/3.   
Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica na LV č. 1056, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banky. 

Kúpna cena za nehnuteľnosti  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 9,96 €/300,- Sk/m2, spolu (5 m2 x 9,96 €/ 300,- Sk)  
49,80 €/ 1500,- Sk.    
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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 66 € / 2.000,- Sk. 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                   13/0/0 
 
b) Návrh na vyhlásenie opakovanej dražby – odpredaj bytu Ul. Drevená 1 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie  č. 6/2009 

 
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   

vyhlásenie opakovaného konkurzného konania - dražby na 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,  s výkričnou cenou 
stanovenou znaleckým posudkom č. 54/2008 zo dňa 14.10.2008 vo výške  8.630,42 €  
( 260.000,- Sk)  

B. v y m e n o v á v a    komisiu pre konkurzné konanie v zložení:  
1. predsedajúci konkurzu: Ing. Juraj Čabák                        
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 
 
7. Zabezpečenie  PD pre realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného   
     odpadu a drobného stavebného odpadu“   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP a Marek 
Kapusta, projektový manažér mesta.   Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora  
Ing. Čabák – navrhol v rámci uznesenia schváliť rozpočtové opatrenie, a to finančné krytie 
za vypracovanie uvedeného projektu.  
 
Diskusia: 
RNDr. Bačík – celkové predpokladané náklady sú 33 200 €, z toho príprava podkladov 
k žiadosti činí 5200 €, čo sa mu zdá vysoká suma. Spýtal sa, či by nebolo možné obstarať len 
prvé tri položky (stavebno-realizačný projekt, spracovanie zámeru a finančnú analýzu) 
a podklady k žiadosti a rozpočtovú rezervu si zabezpečiť vo vlastnej réžii mesta.  
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Mgr. Balžanka – odpovedal, že podklady musia byť kvalifikovane spracované osobou 
odborne spôsobilou pre dané práce.  
 
PaedDr. Klauz – navrhol, aby prípravu podkladov  spracoval projektový manažér.    
 
Mgr. Balžanka – vysvetlil, že ide o obsiahly materiál, na príprave ktorého sa bude podieľať 
projektový manažér spolu so zamestnancami Mestského úradu.  
 
Mestské zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh a väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie  č. 7/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     1.  vypísanie verejného obstarávania na projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného   
          odpadu a drobného stavebného odpadu“ , 
  
     2.  zahrnutie prostriedkov potrebných na vypracovanie projektu do úpravy č. 1 rozpočtu  
          mesta Banská Štiavnica pre  rok 2009,  
                                 
     3. rozpočtové opatrenie – finančné krytie za vypracovanie uvedeného projektu, ktorý bude             
         položkou výdavkového kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu na rok   
         2009.  
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                  11/0/2  
 
8. Návrh na odmenu primátora  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju a spravodajstvo k bodu podal zástupca 
primátora Ing. Čabák – Mestská rada odporučila vyplatenie odmeny vo výške 30 %.  
 
Diskusia:  
Ing. Palovič – spýtal sa, ako dopadla kontrola najvyššieho kontrolného úradu a či budú 
poslanci o jej výsledku informovaní.  
 
Ing. Čabák – materiál bude predložený na februárové rokovanie MsZ. 
 
PaedDr. Klauz -  vzhľadom k súčasnému stavu zdravotníctva v žiarskom regióne, návrhu 
vytvorenia oddelenia dlhodobo chorých v Banskej Štiavnici, jeho dostupnosti, ďalej k 
nezabezpečeniu dopravy počas sviatkov do časti mesta Banky (ľudia nemali možnosť zakúpiť 
si základné potraviny) a k finančnej kríze navrhol vyplatenie odmeny len vo výške 10 %. 
 
Keďže boli predložené dva návrhy (jeden z MsR a druhý návrh poslanca Klauza), dal 
primátor hlasovať najprv o návrhu Mestskej rady. Tento návrh bol väčšinou hlasov prijatý, 
preto hlasovanie o druhom návrhu bolo bezpredmetné.     
 
 
 
 



- 8 - 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie  č. 8/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov   
     primátorovi mesta Banská Štiavnica odmenu  vo výške 30 % súčtu platov vyplatených  
     za II. polrok 2008. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                 11/1/2 
 
9. Rôzne 
a) Návrh majetkovo právneho usporiadania pozemkov pre mestské časti Štefultov a   
    Sitnianska 
 
Ing. Palovič dal návrh na stiahnutie materiálu z programu rokovania. 
K bodu nebolo prijaté uznesenie, materiál bude prepracovaný a predložený na najbližšie 
rokovanie MsZ.  Väčšina poslancov s týmto návrhom súhlasila.  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                12/0/2 
 
b) Informatívna správa k návrhu zmluvy PO-MA, s. r. o.  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, ktorá 
ju spolu s vedúcou odd. PaSM JUDr. Jaďuďovou spracovala.   
Predložený návrh zmluvných ustanovení je výsledkom uskutočnených rokovaní. Návrh 
zmluvy bude predložený konateľom spoločnosti PO-MA, s. r. o., bude prerokovaný v Komisii 
kultúry MsZ a Ekonomickej komisii MsZ. Konečný návrh bude predložený na najbližšie 
rokovanie MsZ.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo   
 

Uznesenie č. 9/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Informatívnu správu k návrhu zmluvy PO-MA, s. r. o..  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                   11/0/3 
 
c) Modernizácia verejného osvetlenia v Banskej Štiavnici – sídlisko Drieňová 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju zástupca primátora Ing. Čabák, 
spracovateľom podkladov je spoločnosť Synerga X, s. r. o.. Spravodajstvo k bodu podal 
primátor mesta Mgr. Balžanka.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – v súvislosti s výmenou stožiarov  verejného osvetlenia na sídlisku 
Drieňová navrhol, ak je to možné, aby boli stožiare umiestnené mimo chodníkov a  bola určitá 
súčinnosť so spracovávanou urbanistickou štúdiou Drieňová.  
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I. Beňo – vyslovil spokojnosť s danou investíciou a pripomenul, aby sa dohliadlo na danie 
výkopov do pôvodného stavu.  
 
Ing. Palovič – spýtal sa, ako budú riešené ostatné mestské časti.  
 
Mgr. Balžanka – vysvetlil, že najzanedbanejšou lokalitou, čo sa týka verejného osvetlenie je 
práve  Drieňová. V rámci operačného programu je možnosť získania finančných zdrojov, čo 
chce mesto využiť. 
 
Ing. Čabák – uviedol, že Technické služby komplexne spracovali materiál o stave verejného 
osvetlenia na území mesta, materiál je rozdelený do jednotlivých ucelených častí detailne 
i s mapkami.  
 
PaedDr. Klauz -  osvetlenie je potrebné, ale navrhol upustiť od tradičných svietidiel, treba sa 
inšpirovať v iných mestách. Obyvatelia sa musia prispôsobiť a nebrániť sa modernému 
dizajnu hlavne na sídlisku.  
 
RNDr. Bačík -  zaujímal sa, či dodávateľ môže byť uvedený priamo v žiadosti alebo je 
potrebné vykonať verejné obstarávanie. Aby toto nebolo dôvodom na zamietnutie žiadosti.                                              
 
Mgr. Balžanka -  ide o najmodernejší systém verejného osvetlenia a mesto sa oň chce 
uchádzať.  
 
Ing. Blaškovičová -  spýtala sa, ak mesto získa  finančné prostriedky, či sa realizácia 
uskutoční v tomto roku.  
 
Mgr. Balžanka – odpovedal že áno, okrem predloženého uznesenia bude potrebné schváliť 
ešte jedno uznesenie, a to spolufinancovanie projektu mestom. Názov projektu navrhol uviesť 
v znení „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica – sídlisko Drieňová“, 
pretože mesto sa bude uchádzať o financie aj na iné časti mesta.  
 
H. Koťová – zaujímala sa, či bude projekt riešiť aj Poľovnícku ulicu.       
 
Ing. Čabák -  vysvetlil, že projekt bude riešiť len modernizáciu existujúceho osvetlenia, nie 
jeho rozširovanie. Poľovnícku ulicu nebude riešiť.  
 
Mgr. Palášthy – spýtal sa, či je do projektu možné zahrnúť i chodník z Drieňovej na 
Križovatku cez Kolpašskú ulicu. 
 
Ing. Čabák -  ide len o modernizáciu, v prípade, že sa výmenou súčasných svietidiel za menej 
výkonné vytvorí úspora, ušetrené peniaze sa budú investovať do ďalších území. 
 
Ing. Michna – v návrhu uznesenia odporučil v bode 3. uviesť spolufinancovanie, aby nedošlo 
k chybnému zneniu.  
 
Ing. Čabák – takto je uvedená formulácia v osnove, z ktorej vychádzal, odporučil doplniť 
bod 4. schválenie rozpočtového  opatrenia.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
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Uznesenie č. 10/2009 
Mestské zastupiteľstvo 

A.  s ch v a ľ u j e  

      1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP Konkurencia a hospodársky rast,    
na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica“, 
ktorý je realizovaný mestom Banská Štiavnica na sídlisku Drieňová,    

      2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 

      3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.    
5 % z 250 000,-  €, t. j. 12 500,- €  (376 375,- Sk),  

      4. rozpočtové opatrenie – finančné krytie z prebytku bežného rozpočtu na rok 2009.   

   

Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                   14/0/0      

                                                     

d) Návrh na prenájom nehnuteľnosti pre Stolnotenisový klub mládeže, Banská Štiavnica  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je JUDr. Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku. Spravodajstvo 
k bodu podal primátor mesta.  

Diskusia:  
MVDr. Ďurkan – zaujímal sa, kde bude stolnotenisová hala vybudovaná.  
 
Ing. arch. Mravec -  žiadosť stolnotenisového klubu mládeže (STKM) je známa zo začiatku 
roka 2007, teraz sa spracováva urbanistická štúdia územia Drieňovej. Položil otázku, 
či samospráva rozhoduje  o formovaní mesta alebo individuálny zástupcovia športového 
klubu. Ak sa schváli predložený materiál, obáva sa, že prídu ďalšie žiadosti, ktoré budú 
živelne riešiť dané územie. Zaujímalo ho, kto bude vlastníkom objektu postaveného na 
predmetnom pozemku a či bude mesto prispievať na činnosť klubu.  Pokiaľ žiadateľ 
nepredloží štúdiu, nesúhlasí s materiálom.  
 
RNDr. Bačík – navrhol v bode A doplniť vetu „K uzatvoreniu nájomnej zmluvy predloží 
Stolnotenisový klub mládeže Banská Štiavnica GOP, ktorý musí byť odsúhlasený 
zamestnancami Odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP a Odd. právneho a správy majetku MsÚ Banská 
Štiavnica a poslancami MsZ.“ Zaujímal sa, ako bude areál stolnotenisového klubu riešený 
a myslí si, že ak bude vhodne zakomponovaný do územia, je možné žiadosť schváliť.    
 
Ing. Palovič – keďže materiál nebol prerokovaný v Mestskej rade spýtal sa, či je jeho 
schválenie súrne.    
 
Mgr. Babiaková – žiadosť bola na Mestský úrad doručená 27. januára 2009, žiadateľ chce 
získať finančné prostriedky z grantovej sféry. Materiál bol operatívne zaradený na rokovanie 
MsZ, aby mesto nebolo „brzdou“ a nebránilo zámeru. Predložený materiál mesto nezaväzuje 
k ničomu, pri spracovaní geometrického plánu môže byť prítomný Ing. arch. Mravec.  
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Mgr. Balžanka – mesto nechce zámer blokovať, žiadosť je na umiestnenie multifunkčnej 
športovej haly v lokalite Drieňová. Ak žiadateľ zoženie prostriedky na realizovanie svojho 
zámeru, mesto nemusí pýtať komerčný nájom a priestor bude využívaný mládežou pre účel 
športu.      
 
Mgr. Palášthy – súhlasí s uzatvorením budúcej nájomnej zmluvy, ale v materiáli mu chýbajú 
bližšie podmienky mesta.  
 
Ing. arch. Mravec – o územie Drieňovej sa zaujímalo viac investorov, všetci boli odsunutí 
kvôli spracovávaniu urbanistickej štúdie. Ide o materiál, ktorý predchádza koncepciu.  
 
Ing. Blaškovičová – mesto koncom minulého roka prispelo na činnosť stolnotenisového 
klubu sumou 300 tis. Sk, v správe sa uvádza, že mesto pozemok žiadateľovi poskytne za 
nájom.  Spýtala sa, či aj v prípade vybudovania stolnotenisovej haly bude STKM žiadať od 
mesta príspevok.  
 
Primátor mesta vyzval prítomných, aby predložili pozmeňujúce návrhy k uzneseniu.  
 
PaedDr. Klauz – navrhol na rokovanie MsZ predložiť kompletný materiál aj so štúdiou.     
 
Mgr. Babiaková – zo spoločného stretnutia so zástupcami STKM vyplynulo, že mesto so 
zámerom súhlasí a poskytne pozemky, ale len za podmienky, že žiadateľ získa finančné 
prostriedky na výstavbu. Súhlasné stanovisko mesta je potrebné predložiť spolu so žiadosťou 
o poskytnutie grantu. V bode B. predloženého uznesenia Mestské zastupiteľstvo u k l a d á  
STKM Banská Štiavnica povinnosť do 10. 2. 2009 predložiť návrh na osadenie stavby a jej 
dopravné napojenie.  
V prípade, že bude predložený návrh uznesenia schválený odporučila, aby do februárového 
MsZ bola predložená informácia o podniknutých krokoch. Zástupca STKM, Marián Šurka, 
potrebuje prezentovať, že je vôľa mesta poskytnúť pozemok pod výstavbu stolnotenisovej 
haly.      
 
I. Beňo – navrhol schváliť len predbežný súhlas. 
 
Ing. arch. Mravec – predbežný súhlas bol STKM schválený, podmienky si musí stanoviť 
mesto. Pripomenul, že zatiaľ sú odsúvaní aj iní žiadatelia.  
 
Mgr. Balžanka – zdôraznil, že mesto rieši žiadosti potenciálnych investorov.      
 
Mgr. Babiaková – prijaté uznesenie č. 11/2007 zo dňa 25. 1. 2007 nebolo v znení, že mesto 
dáva predbežný súhlas. Mestu bola uložená úloha komunikovať s pánom Šurkom. Preto 
navrhla schváliť predbežný súhlas, čo mesto k ničomu nezaväzuje. Územie bude riešené 
v rámci urbanistickej štúdie.  
 
Po dlhej diskusii a vzhľadom k tomu, že materiál nebol prerokovaný v Mestskej rade, dal 
poslanec MVDr. Ďurkan návrh na jeho stiahnutie a dopracovanie.   

Doplnený materiál po vzájomnej komunikácii s pánom Šurkom bude  predložený na 
najbližšie rokovanie MsZ.   
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                     9/5/1 
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e) Informácia o petícii na zabezpečenie chirurgických služieb počas víkendov a sviatkov 
 
Prílohu zápisnice  tvorí petícia, ktorú uviedol primátor mesta Mgr. Balžanka – petičný výbor 
žiada primátora mesta a poslancov MsZ znovu zabezpečenie chirurgických služieb 
v banskoštiavnickej nemocnici počas sobôt, nedieľ a sviatkov po celý rok.   Pod petíciu sa 
podpísalo 1666 občanov nášho regiónu.  O petícii bude mesto informovať poskytovateľa 
zdravotníckej starostlivosti v našom meste a bude úprimnou snahou samosprávy viesť 
rokovania vedúce k  zmene a náprave tohto stavu v zmysle petície.  
 
f)  Informácia k uzatvoreniu a rekultivácii skládky odpadov 
 
K tomuto bodu nebol predložený písomný materiál. Primátor mesta Mgr. Balžanka podal 
ústnu informáciu o účasti na rokovaní Ministerstva životného prostredia SR, kde po kontrole 
bolo mesto  vyzvané k odpovedi na otázku, prečo Banská Štiavnica ako úspešný žiadateľ 
o nenávratný finančný príspevok na rekultiváciu skládky, používa súčasnú skládku Principlac 
ďalej. Skládkovaním odpadu na súčasnú skládku po 1. januári 2009 je jednoznačné 
stanovisko zástupcov MŽP SR, že mesto hrubo porušuje stanovené pravidlá, čo môže byť 
dôvodom na zrušenie zmluvy a neposkytnutie príspevku. Predĺženie skládkovania oproti 
hraničnému termínu sa dohodlo na 31. 1. 2009 a bude zdôvodnené naplnením objemu na 
skládke na jej plánovanú kapacitu. Mesto bezodkladne požiada o zmenu tohto rozhodnutia.  
Reálne to znamená, že od februára 2009 nie je možné súčasnú skládku prevádzkovať ďalej. 
Legislatíva a rozhodnutia distribuované SI ŽP prevádzkovateľom skládok sú platnými, avšak 
len pre tie skládky na Slovensku, ktoré neboli podporené finančným príspevkom. V tomto 
kontexte sa uskutočnilo rokovanie v Žiari nad Hronom o možnosti ukladania odpadu 
v lokalite závodu SNP. Podarilo sa dohodnúť minimálnu cenu za ukladanie odpadu, avšak 
náklady spojené s prepravou budú musieť byť hradené. Treba vyzvať občanov na maximálnu 
separáciu, aby tuhého komunálneho odpadu bolo čo najmenej.  
 
Diskusia:  
P. Heiler, riaditeľ TS, m. p. – momentálne sa rieši návrh zmluvy, dopravné náklady sa 
prehodnocujú, cena zatiaľ vychádza približne na 10 €/t odpadu.  
 
Mgr. Balžanka – v súčasnom období  je zvýšený monitoring miest, ako nakladajú s odpadmi.  
Veľkokapacitné kontajnery na území mesta budú stiahnuté.          
 
Ing. Zimmermann – zaujímal sa, koľko ich je teraz rozmiestnených.  
 
P. Heiler – nie je ich veľa, postupne sú všetky nahrádzané nádobami na separovaný odpad.  
 
Ing. Blaškovičová – zaujímala sa o ekonomiku zberu odpadu.  
P. Heiler – odpovedal že ekonomika sa sleduje a výsledok nie je pozitívny. 
 
Ing. Čabák -  boli vytvorené separačné miesta, niekde došlo k výmene nádob, aby sa 
ekonomika docielila a aby odpad mohol na určitej trase zbierať jeden typ vozidla.  
 
Mgr. Balžanka -  v tejto fáze je dôležitá informovanosť občanov, ktorá musí byť 
prostredníctvom Štiavnických novín, internetu, VIO TV. Tento kalendárny rok sa zvýšené  
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náklady obyvateľov cenovo nedotknú a je veľkou výzvou pre riaditeľa TS, m. p., aby sa to 
nezmenilo ani v budúcom roku.  
 
M. Kapusta, projektový manažér mesta -  zdôraznil potrebu disciplíny u obyvateľov pri 
dôslednej separácii. Myslí si však, že pokiaľ sa problém obyvateľov cenovo nedotkne, 
dostatočne si ho neuvedomia.      

 
g) Informácia o vytvorení poradného orgánu na riešenie problémov súvisiacich   
    s ekonomickou a plynovou krízou  
 
Ústnu informáciu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – v súvislosti s ekonomickou 
a plynovou krízou v mesiaci február vytvorí poradný orgán, 5-6 členný výbor, zložený 
z ekonomických  autorít. Požiada ho o vyjadrenie k mestskému rozpočtu, o odporúčania, čo 
možno vypustiť, resp. alternovať a  ako sa preventívne snažiť dopady krízy čo možno najviac 
zmierniť.  
 
10. Interpelácie a dopyty  
 
Pán T. Chovanec, zástupca byt. domu  – upozornil na dlhotrvajúci stav podmáčania 
bytového domu na Ul. Straku č. 12, 10, 8, 6. Problém je najvýraznejší v čase dažďov, kedy 
voda zaplavuje chodník. Požiadal mesto o súčinnosť pri riešení problému, písomný podnet 
zaslal. 
Ing. Čabák, zástupca primátora – odpovedal, že vedenie mesta o probléme vie,  úloha je 
rozdelená medzi zodpovedných (Mesto – SBD – správca kanalizácie).  
 
Ing. Štepáneková, občan – obrátila sa na samosprávu mesta s prosbou o riešenie problému 
parkovacích miest na Ulici Dolnej (56 b. j.). Navrhla vytvoriť určitý počet parkovacích miest 
za „kostolíkom“ a za potravinami „Balla“.  
Upozornila na problémy Dolnej ulice: 
- porušovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta tým, že obyvatelia parkujú na verejnej 
zeleni, dokonca aj vtedy, keď sú voľné parkovacie miesta. V jednom prípade upozornila 
Mestskú políciu aj na vytekajúci olej z motorového vozidla, 
-  hádzanie odpadkov za kontajnery, 
-  problematické schádzanie smetiarskeho vozidla na konci 56 b. j. (často vo výjazde  bráni 
zle zaparkované auto, navrhla pre zlepšenie prístupu vypíliť brezu, ktorá rastie bezprostredne 
pri ceste). 
 
Pán J. Pivarč, občan -  žiadal vyriešenie problému prístupovej cesty k jeho domu na Ul. Pod 
Kalváriou, problém je známy, ale prakticky sa neposunul.  Navrhol,  že na vlastné náklady  si 
vybuduje prístupovú cestu a žiadal mesto, aby sa k návrhu vyjadrilo.     
 
Mgr. Balžanka – k problému sa uskutočnila spoločná diskusia, mesto sa chce na riešení 
podieľať poskytnutím materiálu. V súčasnej dobe je kauza veľmi spropagovaná, poskytoval 
vyjadrenia  médiám.  Medializáciou sa však celá vec skomplikovala.    
 
Pán Pivarč – problém sa dal odstrániť skôr, cestu by si bol vybudoval na vlastné náklady. 
Žiadal, aby táto bola vyznačená na mape v katastri nehnuteľností. Jeho návrh zostal bez 
povšimnutia. Uviedol, že medializácia bude pokračovať do doby doriešenia daného stavu.      
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Vlastník pozemku – slovenský pozemkový fond – mal snahu problém vyriešiť, následne svoje 
stanovisko zmenili. 
 
PhDr. Bujnová, CSc., občan – zaujímala sa: 
- aký je časový a finančný plán akcie Bottova ulica, miestnu komunikáciu nie je možné 
používať  (odvoz smetí, prístup sanitky, hasičov)   a kedy bude sprejazdnená, 
- či platnosť nového cestného zákona (od 1. 2. 2009), ktorý zakazuje státie na chodníkoch, 
nebude „pohromou“ pre Banskú Štiavnicu. 
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – vysvetlil, že aj v iných častiach mesta obyvatelia nosia 
smeti ďalej ako 70 m od domu, snahou mesta je v čo najkratšom čase sprejazdniť Bottovu 
ulicu.  
 
Ing. Michna, poslanec MsZ – oslovili ho obyvatelia bytového domu na Ul. L. Svobodu  
č. 21, 23, 25 s požiadavkou na umiestnenie kontajnerov na odpad tak, aby občania nemuseli 
prechádzať cez cestu. Problémom je vysoká rýchlosť áut a problematický prechod starších 
osôb cez cestu.  
 
Ing. Čabák -  umiestnenie kontajnerov je podmienené bezproblémovým  prístupom 
smetiarskeho vozidla. Umiestnenie na protiľahlej strane cesty nie je možné z dôvodu, že by sa 
zabrali parkovacie miesta. Mesto bude budovať stojiská zberných nádob na odpad, ktoré budú 
umiestnené na mestských pozemkoch. Technické služby majú za úlohu urobiť inventarizáciu 
nádob na odpady.  
 
Ing. arch. Mravec, poslanec MsZ -  upozornil na: 
- celodenné parkovanie áut zamestnancov inštitúcií v centre mesta, hlavne pred VÚB  
- dlhodobo umiestnený veľkokapacitný kontajner na Mária šachte,   
- problematický pohyb  peších po chodníku na Dolnej ulici, pred objektom pána Doneva, 
- nefungujúcu terasu nad Pražovňou, aký je zámer jej ďalšieho využívania,  
- vytekanie vody na Dolnej Ružovej ulici v smere od ZUŠ k pánovi Kaníkovi, hlavne 
v zimnom období voda zamŕza,   
- chodník z Dolnej Ružovej ulice na Akademickú, navrhol opraviť oplotenie a zábradlie, 
- rozkopávku pred VÚB, vodári nedali miestnu komunikáciu do pôvodného stavu, 
- rozpadávajúci oporný múr na Novozámockej ulici, čo spôsobuje zväčša stĺp verejného 
osvetlenia (pred Fondom výtvarných umení), zdôraznil, že ulica prešla komplexnou 
rekonštrukciou, 
- veľkokapacitný kontajner na konci Námestia sv. Trojice, ktorý je dlhodobo umiestnený,  
- prechod z Mikovíniho ulice do Starozámockej ulice, chodník je neudržiavaný, zarastený, 
rozpadáva sa oporný múr. 
 
P. Ivaška, poslanec MsZ -  pred 3 mesiacmi upozornil na stĺpy pri Piarskej bráne, z ktorých 
trčia drôty, doteraz tomu nikto zodpovedný nevenoval pozornosť, taktiež možnosť 
odstránenia stĺpu oproti nábytku – nedostal žiadnu odpoveď,  
- verejné osvetlenie v časti od hotela Grand – Matej po objekt Šindlerku je v katastrofálnom 
stave, 
- navrhol v niektorých častiach mesta osadenie tabúľ „výstraha na meranie rýchlosti“, vodiči 
nedodržujú povolenú rýchlosť, 
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- žiadal vypílenie náletov v časti úseku cesty od Piarskej brány po skanzen, bolo mu to 
prisľúbené, ale doteraz sa práce neurobili.  
 
Mgr. Balžanka – čo sa týka merania rýchlosti, štátna polícia bude mať v blízkej dobe  radar 
a kontrolovať rýchlosť áut. 
 
Ing. Čabák – reagoval na podnety poslanca Ivašku: 
- osvetlenie Ul. Kammerhofskej bude riešené v rámci komplexnej úprav verejných 
priestranstiev  tejto ulice,  
- stĺp oproti nábytku, jeho odstránenie súvisí s technickým doriešením vedení na ňom 
umiestnených. 
 
Mgr. Palášthy, poslanec MsZ -  navrhol v súvislosti s modernizáciou verejného osvetlenia 
na Drieňovej umiestniť na stĺpy odpadkové koše pre majiteľov psov a žiadal vyčleniť miesta 
na venčenie psov.    
Zaujímal sa: 
- o možnosť prepojenia sídliska Drieňová a Križovatky chodníkom cez Kolpašskú ulicu, 
vrátane verejného osvetlenia, čo by veľmi ocenili obyvatelia Drieňovej a hlavne mamičky 
s kočíkmi. 
- o službu LSPP pre deti, ktorá bola zrušená, navrhol jej obnovenie. 
 
Mgr. Balžanka – vysvetlil, že obnovenie detskej služby LSPP  je zatiaľ nereálne zabezpečiť 
hlavne z personálnych dôvodov. Zdravotné obvody nedefinuje mesto, sú dané a riešenie tohto 
problému nie je v kompetencii mesta. Podnet berie na vedomie.  
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – poďakovala za zlepšenie vysielania mestského 
rozhlasu na Štefultove, 
- spýtala sa ako funguje výmena vriec na separovaný odpad, 
- v súvislosti so znížením cien osobných motorových vozidiel navrhla zakúpenie auta pre 
primátora mesta formou leasingu, 
- pripomenula riešenie podaných písomných interpelácií č. 3 v jarnom období.  
 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – spýtal sa, kto je „schovaný“ pod redakciou ŠN, ktorá sľúbila 
k 31. 5. 2008 že „MsÚ vybuduje drenážovanie uvedeného miesta“ dňa 14. 2. 2008 bol 
zverejnený článok zo stretnutia s obyvateľmi, niečo bolo urobené niečo nie.  
Poprosil odpratať stavebný odpad z Antolskej ulice z chodníka pri Slovnafte.  
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – navrhla vytvorenie ďalších parkovacích miest na Drieňovej 
za autobusovou zastávkou pod marketom CBA, o návrhu diskutovala zo zodpovedným 
zamestnancom MsÚ p. Vahlandtom, 
- žiadala sprístupniť obytný dom na Drieňovej B1 zo zadnej strany, kde je bezbariérový 
prístup, navrhla z ľavej strany paneláku vysypať terén štrkom, 
- na Drieňovej a Kolpašskej ulici zostali po vypílení stromov konáre, žiadala ich odstránenie, 
- požiadala o ponechanie 5 ks trhových stolov na Drieňovej, v letnom období sú využívané, 
- navrhla na Ul. Bratskej (za marketom CBA) po zimnej sezóne osadiť spomaľovací prah, 
alebo DZ obmedzujúcu rýchlosť na 30 km/hod.           
- upozornila na neporiadok a porozhadzované smeti okolo kontajnerov na Ul. Bratskej,  
- spýtala sa, či sa uvažuje s rozširovaním mestského rozhlasu za Povrazníkom, 
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- informovala sa o možnosti opravy chodníka na Ul. Exnára č. 4, 5, 6. 
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ – k návrhu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov 
povedal, že aj v ostatných častiach mesta majú obyvatelia záujem o usporiadanie svojich 
pozemkov a pozemkov vo vzťahu k bytovkám, 
- žiadal vodorovné dopravné značenie na Križovatke pri cukrárni aj v smere k Ul. 1, 2, 3 
mája, osadenie DZ zákaz zastavenia, aby bol k bytovým domom umožnený prístup lekára, 
- pri bytovom dome Križovatka 15, 16 je pod autobusovou zastávkou zabetónovaný ventil, ide 
o mestský pozemok, spýtal sa, kto bude v prípade poruchy znášať náklady, 
- opakovane upozornil na skládku zemi pri kotolni na Povrazníku, terén navrhol vyrovnať, 
- upozornil na nedostatok parkovacích miest na Drieňovej, navrhol riešením problému sa 
zaoberať, 
- spýtal sa, kto uverejňuje v Štiavnických novinách informácie z MsZ pod skratkou ŠN,  
pretože interpelácie nie sú priradené tým, ktorí ich prednesú. 
 
Mgr. Babiaková – vyzvala poslanca RNDr. Bačíka, aby svoje podnety písomne doručil na 
Mestský úrad.  
 
PhDr. Šemoda, poslanec MsZ – spýtal sa, či je v tomto roku plánovaná rekonštrukcia 
Fándlyho ulice, vysprávka povrchu a verejné osvetlenie.   
 
MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ – upozornil na rušenie nočného pokoja prevádzkou taxi 
služby, autá neparkujú na vyhradených miestach a svojím hlukom rušia obyvateľov obytných 
domov, 
ďalej sa zaujímal o harmonogram separovaného zberu, pretože neboli zverejnené zvozy 
všetkých ulíc, konkrétne ho zaujíma Sládkovičova ul..    
 
Ing. Čabák, zástupca primátora – odpovedal poslancovi MVDr. Ďurkanovi, že problémom 
taxi služby sa zaoberá Mestská polícia a informácia bude zverejnená v najnovšom čísle 
Štiavnických novín.  
 
Ing. Zimmermann – pripomenul problém Križovatka 22, v roku 2008 do plotu narazilo auto, 
priestupok riešil dopravný inšpektorát a bytová správa,  vyčíslila sa škoda 20 tis. Sk. Do 
dnešného dňa sa opravili stĺpiky, žiadal dokončenie plôtiku rovnakým materiálom, aby 
pôsobil esteticky (Križovatka 20 – 24).  
Podporil požiadavky a námety pani Ing. Štepánekovej. 
 
PaedDr. Klauz, poslanec MsZ – tlmočil požiadavky obyvateľov Bánk, ktorým cez víkend 
nechodí autobusový spoj a nemajú možnosť  nakúpiť si vo Vyhniach, 
- zaujímal sa, či má mesto Banská Štiavnica štatút, 
- spýtal sa, či je  chov hydiny na Ul. Pod Kalváriou v súlade so štatútom mesta, žumpy sú 
vypúšťané priamo na cestu (žiadal o zdokladovanie stočného alebo spôsobu vyprázdňovania 
žúmp), 
- zaujímal sa, či je možné na techniku, ktorú vlastnia TS, m. p. namontovať zariadenia na 
orezávania  krovín v úzkych uliciach,  
- žiadal zabezpečenie verejného osvetlenia na Hviezdoslavovej ulici pri garážach. 
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P. Heiler, riaditeľ TS, m. p. – odpovedal poslancovi PaedDr. Klauzovi na časť týkajúcu sa 
orezu krovín – mestský podnik vlastní mulčovaciu techniku, orezávanie krovín je 
problematické, stroj sa musí oprieť napr. o pletivo, inak je treba ručné dočistenie. 
  
Ing. Mojička, poslanec MsZ – navrhol prehodnotenia cien mestských pozemkov, zadanie 
úlohy a riešenie,  
- spýtal sa na kanalizáciu na Šmidkeho ulici, aký je termín ukončenia prác a čo všetko bude 
realizované, aká  bude povrchová úprava cesty.  
 
RNDr. Bačík – navrhol vytvoriť komisiu, ktorá by zhodnotila skutočnosti súvisiace so 
sporom ohľadne lesov medzi Mestom Banská Štiavnica a Hodrušou Hámre (nájom a daň za 
pozemky). 
 
Mgr. Balžanka – kroky na riešenie problému sa určili, mesto Banská Štiavnica podporuje 
SKI PARK, otázne je, či aj Hodruša Hámre. Uskutoční sa spoločné stretnutie.           
 
 
 
11. Záver  
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu primátor mesta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil. 
 
Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                   Mgr. Pavol Balžanka  
        prednostka MsÚ                                                              primátor mesta 
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