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Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici ,  
konaného dňa 24. júna 2009  

 
 
 
 

Program: 
1.  Otvorenie 
2.  Prerokovanie problematiky zdravotníctva v Banskej Štiavnici  

      3.    Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2009 
4.    Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
       a) Žiadosť o odplatný prevod prebytočného majetku štátu – Areál Drieňová   
       b) Oprava uznesenia č. 45/2009 – Radničné nám. č. 19     
5.    Rôzne 
       a) Zmeny členstva v Komisiách pri MsZ 
       b) Návrh na zmenu uznesenia č. 52/2009  
6.    Záver 

 
 

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, Helena Koťová,   
                            Ing. Ondrej Michna, Ing. Ján Mojička,  Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír   
                            Palovič, Ing. Marián  Zimmermann  
 
    ospravedlnení: PaedDr. Milan Klauz, Ing. arch. Peter Mravec, Prof. RNDr. Hubert Hilbert,   
                             PhD.,  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 Banská Štiavnica, s. r. o. 
6. RNDr. Pavel Bačík,  BS, s. r. o., Banská Štiavnica 
7. JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo  
8. Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného, VS a SV   
                                                                                   
Zástupcovia NaP, n. o.: 
Ing. Kubáň, NaP, n. o., MUDr. Streško, MUDr. Zigová, MUDr. Luptáková, MUDr. 
Ferjančíková, MUDr. Vojtáš, MUDr. Bafrnec, MUDr. Sasko, MUDr. Špila, MUDr. Žoltická, 
pani Weisová, pani Juchová 
 
Zástupcovia politických strán: 
Helena Podracká, KSS, RNDr. N. Kvaková, ĽS HZDS, Ing. F. Majerský, Slobodné fórum  
I. Madara, SZTP BŠ, M. Borošková, ĽS HZDS, MUDr. Nagy, Slobodné fórum,  
Ing. Zimmermann, SMER – SD, Ing. Michna, SDKÚ - DS  
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Starostovia obcí  
R. Michalčák, Banský Studenec, J. Bucha, Dekýš, Ivan Vráb, Kozelník, Adriana Vančová, 
Močiar, Janka Koreňová, Svätý Anton, Valéria Kuková, Vysoká, Ľubica Kuková, Baďan   
 
Ďalší prítomní:   
Mgr. Šediboková - VIO TV   
Mgr. M. Kríž – ŠN 
P. Hölcz 
pán Štefanka 
pani Popracová 
Ing. Šulek, ÚPSVaR 
M. Bosáková, ÚPSVaR 
 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril a viedol primátor 
mesta Mgr. Balžanka. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že na rokovaní je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MsZ je uznášaniaschopné. Mimoriadne 
zasadnutie bolo zvolané k problematike zdravotníctva v Banskej Štiavnici, na podnet MUDr. 
Strešku, primára interného oddelenia NaP, n. o. a MUDr. Zigovej, primárky OAIM, NaP, n. 
o.. Predložený program rokovania bol jednomyseľne schválený. Za overovateľov zápisnice 
primátor mesta určil poslancov Ing. Jána Mojičku a Ing. Slavomíra Paloviča.  Za skrutátora 
bol primátorom mesta určený Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora. Písaním zápisnice bola 
poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ.      
 
2. Prerokovanie problematiky zdravotníctva v Banskej Štiavnici 
 
K bodu bol predložený nasledovný písomný materiál:  

1. Správa o pripravovaných zmenách vo Všeobecnej nemocnici Banská Štiavnica od 
1. 7. 2009, spracovaná Ing. Kubáňom, predsedom Správnej rady NaP, n. o. 

2. Nastavenie personálu po zrealizovaní plánovaných zmien, spracované 
            Bc. Juchovou, NaP, n. o. 

3. Stanovisko k navrhovaným zmenám, spracované MUDr. Streškom, primárom 
interného oddelenia NaP, n. o. 

4. Pripomienky k personálu pri zrealizovaní plánovaných zmien, predložené   
            MUDr. Zigovou, primárkou OAIM, NaP, n. o. 

5. Vyjadrenie MUDr. Bafrnca k správe o pripravovaných zmenách 
 
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – povedal, že ide o nezvyklý bod, 
mimoriadne rokovanie MsZ a o mimoriadnu situáciu. Nie je predložená dôvodová správa, ani 
návrh na uznesenie. Nie je ambíciou MsZ definovať striktné uznesenia, ktoré budú mať dopad 
na ekonomiku mesta. Je tu silný podnet zo strany lekárov, potvrdený písomnými 
vyjadreniami, zmeny vo Všeobecnej nemocnici v Banskej Štiavnici, ktoré by mali byť  
od 1. 7. 2009 predložil Ing. Kubáň. Je tu veľký priestor na predkladanie otázok, ako bude 
fungovať zdravotná starostlivosť v našom meste, okrese. Preto bola navrhnutá takáto forma 
rokovania, problematika sa týka mesta, obcí, predstaviteľov politických strán i všetkých 
obyvateľov mesta a regiónu.  
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MsZ rozhodlo na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2007 o vytvorení partnerstva mesta Banská 
Štiavnica a strategického investora Nemocnice a polikliniky Žiar nad Hronom, s. r. o.. 
Projekty boli predložené na základe konzultácie s odbornou verejnosťou. Väčšina 
zamestnancov nemocnice potvrdzuje , že rozhodnutie bolo vtedy dobré, niektoré veci sa 
zmenili, niektoré neboli splnené. Teraz je vytvorený priestor na diskusiu na dôstojnej pôde, 
akou je MsZ, naformulovať otázky a uznesenie, ktoré bude mať priaznivý dopad na 
banskoštiavnické zdravotníctvo.  
 
MUDr. Streško – lekári sa dostali do ťažkej situácie, krízová situácia nastala v júli 2008, 
kedy VŠZP znížila kvótu na lôžkovú časť nemocnice, začala sa vytvárať strata. Vrátili sa do 
reality, od novembra 2008 došlo k zmene poskytovania zdravotnej starostlivosti v okrese 
Banská Štiavnica a prešli pod organizáciu Nemocnice a polikliniky, n. o.. Ing. Kubáň 
vystupoval ústretovo, prezentoval, že chirurgické služby budú zabezpečené aj v sobotu 
a nedeľu. Chirurgická ambulancia teraz pracuje v minimálnom režime, okrem soboty 
a nedele. Teraz dochádza k okliešteniu OAIM, zníženiu lôžok interného oddelenia z 32 na 20, 
s tým, že v noci bude slúžiť len jedna sestra. Týmto krokom sa vytvorí likvidačná situácia na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. K zníženiu počtu lôžok na 2 na oddelení OAIM sa 
vyjadrí primárka MUDr. Zigová. Znížením počtu lôžok na internom oddelení bude horšia 
dostupnosť pre občanov, čo je závažné, v noci bude slúžiť len jedna sestra, čím nebude možné 
poskytnúť dostatočnú zdravotnú starostlivosť.  Mesto, ako je Banská Štiavnica, zapísané na 
Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO, ak nebude mať zdravotnú 
starostlivosť na dostatočnej úrovni, nevie ako to dopadne. Sú tu turisti, chalupári. Ak sa 
podarí to, čo sa chystá (krok k likvidácii banskoštiavnickej nemocnice), vrátime sa do 
minulosti k uzneseniu OV KSS Žiar nad Hronom z roku 1974, kedy sa došlo k uzáveru - 
zatvoreniu lôžkovej časti v Banskej Štiavnici.  
   
Ing. Kubáň – k NaP, n. o. – ide o jednu relevantnú skupinu na súčasnom trhu, ktorá ako 
jediná poskytuje zdravotnícke služby v súkromnom sektore. Podotkol, že len na základe 
dobrých vzťahov s primátorom mesta aj v našom meste. Banská Štiavnica je veľmi 
komplikovaná v rámci vzťahov. Uviedol, ako sú personálne obsadené jednotlivé oddelenia. 
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie – naň sa pozerá s rešpektom, je spokojnosť pacientok.     
Službu robia zamestnanci. Správny tím sa tvorí 8 -10 rokov, v tomto prípade pod vedením 
MUDr. Špilu, ktorý dlhodobo pracuje na budovaní oddelenia. Nie je tu nadštandardné platové 
ohodnotenie, napriek tomu sú zamestnanci spokojní. Veľkosť primára Špilu spočíva v tom, že 
sa nebál vedľa seba pustiť atestovaných a šikovných ľudí, lekárov.  
Naproti tomu sú v nemocnici lekári určitej vekovej kategórie, ktorí nemajú zástupcu, nemá 
ich kto nahradiť.  
OAIM – sú tam 2 lekári + pani primárka, ak odíde, nebude k dispozícii primár, len jeho nákup 
za peniaze. Pri nedostatku finančných prostriedkov môže dôjsť k zatvoreniu zariadenia.  
Chirurgické oddelenie – zrušila sa lôžková časť, zostal len jeden lekár MUDr. Sasko, prišiel 
MUDr. Bafrnec, ktorý zabezpečil operatívu. Je to zdecimované oddelenie, s jedným lekárom 
sa to nedá riešiť. Situácia nie je riešená roky, tím sa tvorí 8 – 10 rokov. Vzniknutá diera sa dá 
zaplátať len nákupom lekárov.  
Strategický partner vstúpil do nemocnice od 1. 11. 2008, kedy nemocnica za november 
vykázala stratu 1,5 mil. Sk, detto mesiac december. Strata za máj 2009 bola už len 300 tis. Sk 
mesačne, s obratom 3,5 – 4 mil. Sk, čo je slušný výsledok.  
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Generácie lekárov, ktorí roky neriešili problémy, nakupovali prístroje za vysoké ceny. Dnes je 
celá administratíva na 2 ľuďoch, ktorí robia agendu +  2 kuriči, ktorí zároveň upratujú a robia 
údržbu. Zdôraznil, že znížili mesačnú stratu z 1,5 mil. Sk na 300 tis. Sk. Taktiež nákup liekov  
bol nekontrolovateľný, čo malo negatívny dôsledok na ekonomiku, ide o najvyššiu nákladovú 
položku. Dnes sú lieky pod kontrolou. Banská Štiavnica dostala do vienka otvorené dvere 
k informáciám. Mali plán investovať do kotolne so slušnou úsporou. Od 1. 11. 2008 neznížili 
ani jedno lôžko, zriadilo sa LDCH. Bolo to prospešné i pre Žiar nad Hronom. K listu pána 
MUDr. Bafrnca, citácia – „všetky opatrenia sú nemedicínske a vedúce k zhoršeniu možnosti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom mesta Banská Štiavnica a okolia, ktorí však 
pre navrhovateľa predstavujú iba „mizivý počet“, teda pravdepodobne nezaujímavý pre ich 
podnikateľské ziskuchtivé plány“ – povedal, že ich nemajú. Pán doktor Bafrnec je rozhľadený 
lekár, podnikateľ.  Pacienti sú na chirurgické ošetrenie vození do Žiaru nad Hronom, ide 
o počet 5 – 6 pacientov. Cez víkend prevoz funguje len na požiadanie, ale nie na vlastné 
náklady. Podľa neho je počet 5-6 pacientov mizivý, ale čo je dôležité, zachováva sa služba.  
K internému oddeleniu – pán primár je opozičník, nemá návrh na riešenie. Ide o stratovú 
prevádzku, ktorú on musí riešiť, v strate ísť nemôže, musí byť aspoň na nule. Obložnosť 
a dĺžka hospitalizácie na oddelení je nadpriemerná v rámci Slovenska. Tento fakt sa objavuje 
hlavne v letnom období. MUDr. Streško dal 3 návrhy na riešenie, podľa neho sú všetky 
neriešiteľné.   
Návrh 20 lôžok + počet sestier v smene vychádza z Vyhlášky personálneho zabezpečenia 
a materiálno technického zabezpečenia nemocníc, platnej od 1. 7. 2009. Návrh bol známy od 
roku 2006, do 1. 11. 2008 malo každé zariadenie, lekár a sestra možnosť sa k nemu vyjadriť. 
MUDr. Streško sa nevyjadril. Teraz je snaha to zmeniť, ale vyhláška je platná. Každé 
zariadenie môže ísť nad rámec vyhlášky. Vyhlášku tvorili na Ministerstve zdravotníctva SR, 
vychádzalo sa z európskych normatívov. K internému oddeleniu, alternatív na riešenie bolo 
viac, je problém s komunikáciou. Diskusia musí byť podložená argumentmi.                      
OAIM musí byť zazmluvnené. Žiar nad Hronom má 5 lôžok a spádovú oblasť 100 tis. ľudí – 
služba je postačujúca. Banská Štiavnica má 4 lôžka a spádovú oblasť 13 tis. ľudí.  Je 100 %-
né, že postačia 2 lôžka, s cieľom zachovania služby, aby sanoval stratu 300 tis. Sk. Zníženie 
počtu sestier je možné, rozhodli sa, že LSPP ako neefektívnu službu zachovajú tak, aby 
zdravotná sestru využili v nočnej službe aj na OAIM aj na LSPP.  
MUDr. Sasko -  argumentoval, že počas nočnej služby LSPP býva ošetrených aj 20 
pacientov, čo môže byť problém zvládnuť s jednou sestrou.  
Ing. Kubáň – výkony OAIM dnes, aj keď ide o akútne veci, nie sú zaplatené. Službu LSPP 
riešila aj Regionálna nemocnica, n. o., všetko je o diskusii. Na zmenách interného oddelenia 
a OAIM trvá. Nie je zvyknutý na riešenie problémov na takomto fóre, je podnikateľ, ktorý 
nechce ísť v strate, chce sa dostať aspoň na nulu. Hľadá spôsob, ako ísť do zisku.  
Predpokladá zvýšenie výnosov, dôraz kladie na to, aby bola strata znížená do pozitívneho 
hospodárskeho výsledku, čo nie je jednoduché. Bude v tom pokračovať. Neprípustné je zo 
strany určitých ľudí a mesta zasahovať do fungovania spoločnosti určitými stretnutiami, 
manipuláciami. Neželá si to. MUDr. Streško, MUDr. Bafrnec a MUDr. Zigová – buď sa 
prispôsobia, alebo spolu nepôjdu. Čo sa týka ďalšej spolupráce s mestom, zobral nemocnicu 
preto, lebo je kamarát s primátorom. Ak mesto nie je spokojné s riadením nemocnice a myslí 
si, že by sa to dalo lepšie, on budovu nepotrebuje. Ak je všeobecný úzus, že to nerobia dobre, 
nemocnicu vrátia. Ak ich práca nie je dobrá, treba to vyjadriť. Nemocnica je slušne nastavená, 
stratu znížili, mestu zaplatili dlh, investovali do nemocnice. Dal najavo, že ak to niekto chce 
robiť lepšie, môže.  
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MUDr. Zigová – oddelenie ARO vzniklo v roku 1992 na zaistenie internej starostlivosti. Pre 
nemocnicu zvolili najlepší model, 5 lôžok, z toho 3 ARO a 2 JIS. Obložnosť od roku 2000 sa 
pohybuje v rozsahu 200 - 300 pacientov. Náplňou oddelenia je podávanie celkových a 
miestnych anestéz, pričom potrebujú lekára + zdravotnú sestru trvale. Poskytujú činnosť 
anesteziologickej ambulancie, ktorá poskytuje vyšetrenia pacientov pred  operáciou. 
Oddelenie vždy pracovalo s dvomi sestrami, jedna sestra nezaručí potrebné výkony. Najväčšia 
chyba je v poisťovniach a nepreplácaní výkonov. Prácu anesteziológov potrebuje  aj 
gynekológia, pri pôrodoch. Odchod sestier v minulom roku  bol dopadom neistoty, ktorá bola 
v nemocnici. Ak má byť zachovaná kvalita služby, potrebuje 2 zdravotné sestry.  
 
Ing. Čabák – podal pohľad poslanca MsZ,  ktorým je od roku 1990. Kritickým dňom 
v banskoštiavnickom zdravotníctve  nie je 
1. júl 2008, ale rok 1974 (potom roky 1984-6), kedy uznesením rady ONV bolo rozhodnuté, 
aby v Banskoštiavnickej nemocnici boli zrušené všetky lôžkové oddelenia. Malo zostať 5 
pohotovostných lôžok + rýchle sanitky na prevoz pacientov do Žiaru nad Hronom. Kritických 
dní bolo viac. Etapa po roku 2000 je transformáciou zdravotníctva, čo musela riešiť 
samospráva. Mnohí lekári boli poslancami MsZ, niektorí sú i prítomní. Faktom je, keď vyšiel 
signál z nemocnice, že je problém, samospráva reagovala, je tomu tak aj teraz. Lekára treba 
vypočuť, zaujať stanovisko, zachovať určitú úroveň vedenia diskusie. Personálnu politiku má 
zabezpečiť subjekt, ktorý ju spravuje. Banskoštiavnická samospráva vždy reagovala, ako prvá 
na Slovensku vytvorila Mestskú nemocnicu, n. o., nemocnica bola presťahovaná z viacerých 
objektov do jednej budovy, riešenie našlo podporu, zachránilo sa zdravotníctvo a prinieslo na 
určitú ekonomickú úroveň. Ďalšou vlnou racionalizácie bol vznik Regionálnej nemocnice, n. 
o., samospráva zareagovala na podnety. Bol vypracovaný audit nemocnice firmou E-MARK, 
z ktorého vyplynulo, že nemocnica môže fungovať len vtedy, keď bude mať strategického 
partnera. Aké podmienky by mal spĺňať, bolo prezentované formou diskusií, hľadali sa 
možnosti. K LSPP – samospráva sa nikdy nezachovala tak, že by ju neriešila.  Naopak, 
niektoré reakcie boli, že sa očakávané výsledky nie vždy podarilo dosiahnuť. LSPP 
považovali za základnú službu, ktorú by mala samospráva podporovať. Lekári povedali svoj 
názor, nie je to nič zlé, pokiaľ to nie je to ohrozením fungovania nemocnice. Je tu priestor na 
diskusiu. MsZ môže reagovať, alebo požiada partnera NaP, aby akceptoval požiadavky, 
s eventuálnym finančným krytím. Musí pozerať na efektívnosť riadenia a zariadenia. Názory 
budú rôzne. Názor samosprávy musí byť počuteľný. Norma je stanovená na ideálny stav, ale 
môže nastať aj iná situácia a otázne je ako ju pokryť. Rozhodnutie, ktoré prijalo MsZ  bola 
ponuka, ktorá bola komplexná, realizuje sa, prípadne aké sú dôvody, že nie je 100 %-né 
plnenie. Samospráva aj nemocnica  reaguje na politiku štátu a stáva sa rukojemníkmi 
zdravotných poisťovní, ktoré sú splnomocnené na riešenie zdravotníckej politiky.     
 
MUDr. Špila -  rozhodujúcu úlohu hrajú poisťovne, sú rozhodujúce v celom procese. Vedia 
ako fungujú oddelenia. Zdravotníci by sa mali zamyslieť nad sebou ako plnia svoje úlohy a 
zabezpečujú zdravotnú starostlivosť.  
 
MUDr. Bafrnec – možno je prvým z viacerých na Slovensku, založil prvé neštátne zariadenie 
v SR, ktoré funguje a získava poznatky o fungovaní. Systém poisťovní funguje zle, rozdeľuje 
sa zle. Systém sa nezmenil. Každý chce byť ziskový, chodí sa na skusy do sveta. Je jeden 
systém a množstvo platieb. Pokiaľ sa neprejde na jeden systém, že ťažko bojovať. Poisťovne 
rozhodujú o nákupe zdravotnej starostlivosti. Teraz sa rieši situácia, ktorá vznikla . Je to 
zložité. Zatvárať zariadenia a prepúšťať je jednoduché. Treba hľadať kompromis.  
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Pre zložitosť terénu je problémom  dostať sa z okolitých obcí do Banskej Štiavnice.   Ľudský 
život má nesmiernu hodnotu, z toho musia vychádzať rozhodnutia.  
 
Mgr. Balžanka – s väčšinou uvedených faktov sa dá súhlasiť, v Banskej Štiavnici všetko 
funguje tak, ako keď sa nemocnica preberala, strata bola sanovaná. Podobne to bolo aj 
v školstve.  Dnes sú 2 základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a hospodária  
efektívne. Ak Ing. Kubáň predloží návrh, ktorý vie splniť, musia sa mesto i obce zamyslieť, či 
za službu navyše sú ochotné zaplatiť. On časť dohody splnil. Treba držať spolu. Mesto je 
vydieraný subjekt. Banská Štiavnica má 10 tis. obyvateľov, keď sa rokuje na ministerstve, 
všetko podlieha kritériám. Treba byť trošku efektívny. Ako primátor robil opatrenia, ktoré sú 
efektívne. Peniaze môžu ísť tam, kde ich treba, ale rozpočet nie je bezodný.  
 
Pán Hölcz, občan – spýtal sa, aké sú záruky po prijatí navrhovaných opatrení na ďalšie 
fungovanie nemocnice.    
 
Mgr. Balžanka – je otvorený stretnutiam. Sú tu listy lekárov, návrh riešenia dáva len Ing. 
Kubáň, ostatné je kritika.  Konštruktívny návrh nepočul. Problémy sa riešia, napr. školstvo, 
teraz je to Kammerhofská ulica. Treba si veci vysvetliť. Ide o pochybovačnosť a kritiku, ale či 
nie je zbytočná. Vzťahy lekárov nevyrieši on ako primátor ale ako občan využíva služby 
terajšej nemocnice.  
 
MUDr. Sasko – citoval z listu Ing. Kubáňa: „Zároveň je na zvážení mesta, či sa skutočne 
máme zaoberať činnosťami, ktoré slúžia mizivému počtu obyvateľov mesta, pokiaľ vieme 
tieto činnosti zabezpečiť iným, podstatne efektívnejším spôsobom a finančné prostriedky 
využiť zmysluplnejším spôsobom.“ Primátor mesta sa snaží, Banská Štiavnica je 
medializovaná, chodia sem turisti. V minulom roku sa stal úraz motorkára, záchranka ho 
najprv viezla do Krupiny, potom do Zvolena. Spýtal sa, keď sem príde turista, kto ho ošetrí 
v rámci chirurgie. Uvedená informácia o počte ošetrených (2 – 3 denne) je zlá.  Žiadal 
zachovanie prevádzky chirurgickej ÚPS aspoň cez pracovné dni.  
 
MUDr. Vojtáš – vyzval lekárov, aby sa stretli v konštruktívnej diskusii, čo so 
zdravotníctvom. Môžu si dovoliť len to, na čo majú. Stretli sa tu na to, aby boli navzájom 
informovaní. Najväčším problémom je personalistika.  
Ing. Kubáň  postavil projekt, dlhodobé investície sú. Každý život je dôležitý, z toho vychádza. 
Nemá adekvátne ekonomické informácie, aké sú jednotlivé nákladové strediská. Banská 
Štiavnica chce zachrániť banskoštiavnické zdravotníctvo. Súčasná štruktúra v Banskej 
Štiavnici je veľmi dobrá, ale na to nie sú zdroje. Treba diskutovať o tom, ako to riešiť. LSPP 
má mesačnú stratu 70 tis. Sk. LSPP funguje so stratou, je návrh na jej poskytovanie do 22.00 
hod., kedy je gro výkonov. Súhlasí, aby boli 2 zdravotné sestry na ARO, ale jedna by mohla 
slúžiť aj LSPP, došlo by k úspore. Ak interné oddelenie potrebuje 2 zdravotné sestry v noci, 
treba to vyriešiť pružne, aby to bolo funkčné. Ak bude nemocnica fungovať, stále bude 
vytvárať stratu, on chce zachrániť to, čo sa dá. Primári si nesú zodpovednosť, dali to na 
papier. Mesto poskytuje 2 mil. Sk ročne na plávanie. Treba nájsť spoločnú cestu, dať 
konkrétne predstavy, aby sa veci riešili. Chce sa riešiť efektívny systém. Pre neho je dôležité 
to, aby pacient z Banskej Štiavnice dostal to, čo potrebuje. Spojenie so Žiarom nad Hronom 
má zmysel, ale začína byť skeptický. Treba vytvoriť platformu, ľudia tu chcú žiť. Poisťovňa 
rozhoduje o peniazoch poistencov. Napr. v Rakúsku chodí revízny lekár po pacientoch, či 
dostali potrebné výkony.   Sú určité rozpory, každý má svoj názor a hranicu.          
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Pán Hölcz – spýtal sa, prečo mesto nezobralo nemocnicu.  
 
MUDr. Vojtáš – potreboval by personál, a peniaze, ktoré bude žiadať, nevyrobí. Väčšina 
lekárov robí s entuziazmom. Nie je dostatok peňazí, treba však udržať úroveň a štýl.       
 
MUDr. Luptáková – v nemocnici robí 30 rokov. Diskusiu si vypočula, z jej hľadiska sa 
služby zhoršia, musia to posúdiť kompetentní. MUDr. Zigovú a MUDr. Strešku si váži, 
vychovali desiatky internistov, ktorí pôsobia na celom Slovensku. Od Ing. Kubáňa sa jej 
nepáči, že ich zdehonestoval, aj ich prácu, pretože zachránili množstvo ľudí. Všetci sú radi, že 
je tu MUDr. Bafrnec. Mrzí ju,  že niekoľkoročnú prácu lekárov „hodili do blata“.  
 
MUDr. Ferjančíková – porovnáva sa neporovnateľné. Nemôže sa porovnávať práca MUDr. 
Špilu s prácou MUDr. Zigovej a MUDr. Strešku. MUDr. Špila má šťastie, že má 2 atestované 
lekárky, ktoré sú z okolia. MUDr. Zigová a MUDr. Streško vychovali lekárov z iných miest, 
ktorí do iných miest i odišli za svojimi rodinami. MUDr. Špila sa stará aj o pacientky z iných 
miest, keby ho mali živiť len naši obyvatelia, bol by na tom horšie.  
Ing. Kubáň – na obranu MUDr. Špilu sa praktických lekárok spýtal, či by robili svoju prácu 
v ambulancii aj zadarmo – aby sa pochopili. LSPP nie je povinnosťou nemocnice. Je to 
prívesok, ktorý nikto nechce. Je to služba v zmysle zákona, má ju poskytovať praktický lekár. 
Lekári však nechceli slúžiť, lebo je to slabo platené. Rád si vypočuje kritiku, môže sa s vyššie 
uvedenými lekárkami stretnúť.   
 
I. Madara -  vystúpil za občanov a seniorov mesta, SZTP v Banskej Štiavnici združuje 500 
zdravotne a telesne postihnutých obyvateľov okresu. Z vlastných skúseností uviedol prípad, 
kedy došlo k úrazu cudzinca - Angličana v Banskej Štiavnici. Bol ošetrený na chirurgickej 
ambulancii, kde ho zachránili, pretože bol v ohrození života. Z Londýna prišlo poďakovanie 
a pozdrav, že išlo o  odborný zákrok, ktorý bol veľmi dobre zvládnutý. On je za zachovanie 
služieb, služby MUDr. Strešku, MUDr. Zigovej i ďalších lekárov sú kvalifikované a má k nim 
úctu. Banská Štiavnica má zlú dostupnosť. Treba, aby si aj terajšia generácia vážila starých 
ľudí.  
 
J. Popracová, občan – Ing. Kubáňovi povedala, že je potrebné rokovať so zdravotnou 
poisťovňou. Služby ARO a interného oddelenia sú veľmi dobré a nevyhnutné pre záchranu 
života. Treba nájsť cestu na ich zachovanie.  
 
Ing. Kubáň – keby poisťovne zaplatili všetko, nebola by vykrytá ročná strata. Počet 
pacientov je nízky. Keď nezaplatí to čo musí, nemôže fungovať.  
 
MUDr. Streško – k hospitalizáciám na internom oddelení počas leta žiadal, aby boli 
dokázané. Malé nemocnice na Slovensku sú na „odstrel“. Treba, aby fungovali veľké 
nemocnice, z toho sa vychádza. Musí sa hľadať spôsob, ako našu nemocnicu udržať, aby bola 
funkčná.  Nemôžu lekárov tlačiť k múru. Kto potrebuje kyslík, musí ísť na ARO. Treba nájsť 
zdroje, možno osloviť podnikateľov. Doterajší model bol funkčný, bez peňazí to nejde. Všade 
vo svete sa na zdravotníctvo dopláca. Poisťovne zaplatia len určitý počet pacientov, ale čo s 
ostatnými. Platí to pre všetky oddelenia.  
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MUDr. Vojtáš – navrhol: 

1. sformulovať uznesenie vo vzťahu k poisťovniam, že región diskutoval o zlej 
zdravotníckej situácie a štruktúre zdravotnícka a zaslať výzvu poisťovniam, aby to 
riešili, 

2. požiadať o spracovanie auditu ARO a interného oddelenia, aby sa posúdila objektívna 
sféra, 

3. od 1. 7. 2009 vykonávať LSPP do 22.00 hod., platenú podľa priemernej mzdy lekára   
      a sestry, po 22.00 hod. bude službu zabezpečovať RZP.    

 
Mgr. Balžanka – bola otvorená platforma, zápis z mimoriadneho rokovania MsZ sa môže 
poslať na zdravotnú poisťovňu. MsZ je naklonené veci, ak treba doplatiť – konsenzus treba 
dať k dispozícii MsZ.  
 
MUDr. Vojtáš – informácie treba dať aj na obce. RZP funguje.  
 
MUDr. Ferjančíková – spýtala sa, keď je detská LSPP vo Zvolene, prečo nemôže byť 
banskoštiavnická LSPP pre dospelých pod Žiarom nad Hronom. Je za zachovanie chirurgickej 
pohotovosti.  
 
Mgr. Balžanka – mesto kvalitu zdravotnej starostlivosti neznížilo, hľadá spôsob sanácie. 
Ľudia nemôžu nadávať. Treba si zo strany lekárov obhájiť to, čo je a nehádzať to na MsZ. 
 
I. Beňo – vystúpil za jednoduchých ľudí, pre ktorých je problémom doprava. Ceny za autobus 
sú vysoké, treba aby aj obyčajní ľudia mali dostupnosť  zdravotníckych služieb. Keď sa pýtal 
Ing. Kubáňa , ako bude zabezpečená doprava do Žiaru nad Hronom, odpovedal, že zdarma. 
Stretol sa s prípadom, kedy pacientovi navrhli, aby išiel taxíkom. Je dôležité, aby sa dohodli 
lekári a netrpeli obyčajní ľudia.  
 
Pani Juchová – odpovedala, že v prípade chirurgickej LSPP je doprava zdarma.  
 
Mgr. Balžanka – požiadal, aby boli potrebné informácie zverejnené.  
 
MUDr. Sasko – s prevozom sanitkou je problém, hlavne do Žiaru nad Hronom.  
 
Ing. Čabák – dôležité je podávať profesionálne informácie.  
 
RNDr. Bačík – bol poslancom MsZ aj v predchádzajúcom volebnom období, poslanci vedeli 
všetko o zdravotníctve. Čo je stratové, s čím je problém. Mesto vložilo majetok a vzdalo sa 
možnosti zasahovať. Ako je možné, že plán nevyšiel. Vedelo sa, čo je stratové. Zaujímal sa, či 
sa zo ziskových oddelení sanuje strata a ako sa používajú peniaze z akciovej spoločnosti, kde 
sú príjmy. Koľko je to ročne Eur.  
 
Ing. Kubáň – rok 2007 a 2008 – za prvý polrok 2008 vytvorila RN, n. o., zisk 2 mil. Sk, od 1. 
7. 2008 sa začala vytvárať mesačná strata 1,3 – 1,5 mil. Sk mesačne. Projekt bol naštartovaný, 
keby bol balík zachovaný, boli by v zisku 1 - 1,5 mil. Sk mesačne. Situácia je iná, stratu sa 
podarilo znížiť. Keď si nemocnicu zobrali, budú sa snažiť, aby to fungovalo. Aj z Banskej 
Štiavnice musí byť ziskový podnik 100 – 300 tis. Sk mesačne, aby vedeli sanovať veci.  
Akciová spoločnosť je prijímateľom výnosu z prenájmu priestorov, peniaze sa kumulujú na 
účte a. s. a chcú ich investovať do majetku  a. s., nehnuteľnosti  v Banskej Štiavnici 
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na rekonštrukciu nehnuteľného majetku. K prerozdeľovaniu – každá nemocnica sa skladá 
z celkov. Dnes sú v mínuse v Banskej Štiavnici, minimálny počet zamestnancov je potrebný, 
je nadštandardné rozdelenie oddelení, pacientov je málo. Spádová oblasť je malá na výšky 
platieb a výšky bodov zo zdravotných poisťovní. Ak by MUDr. Streško a MUDr. Zigová 
odišli, je pre neho povinnosťou zabezpečiť ich nasledovníkov.  Ak sa má pokračovať, musí sa 
spoločnosť vyčistiť a dostať sa na nulu. Nemocnica potrebuje 5 lekárov, potrebujú peniaze. 
Na absolventský program nemajú. Plat sa nikomu neznížil, malej časti sa zvýšil z dôvodu 
stabilizácie. Preto požiadal o pochopenie. Treba sa dostať na nulu.  
 
RNDr. Bačík – uviedol, že ide o akciovú spoločnosť. Mesto vložilo do nej svoj majetok za 
1,- Sk, navrhol stratu sanovať z príjmu za prenájom majetku.  
 
Ing. Kubáň – povedal, že to by bolo krátkodobé riešenie. Treba investovať do nehnuteľnosti.  
 
Mgr. Balžanka – keďže nebol záujem o ďalšiu diskusiu, ukončil predmetný bod rokovania 
a vyhlásil krátku prestávku. S Ing. Kubáňom a s lekármi bude komunikovať ďalej.   
 
K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
 
3.    Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 2009 
 
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 
primátor mesta – ide o implementačný materiál, ktorý bude priebežne dopĺňaný 
a aktualizovaný. 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 76/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a   v e d o m i e 

Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 
2009.  

 
Prítomných 10, hlasovalo 10.                                                       za 10/proti 0/zdržal sa 0 
 
4.    Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
       a) Žiadosť o odplatný prevod prebytočného majetku štátu – Areál Drieňová   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je O. Nigríniová, odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta  
- ide o areál doškoľovacieho strediska na Drieňovej, v budove má od septembra 2009 
prebiehať externá výučba Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica. Mesto zjednalo veľmi 
výhodnú cenu na odpredaj objektu.  
 
Diskusia:  
RNDr. Bačík – spýtal sa, keď bude objekt vlastníctvom mesta, či mu bude Súkromná 
hotelová akadémia, ktorá daný objekt využíva,  platiť nájom.  
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Mgr. Balžanka – odpovedal že áno, o výške nájomného bude rokovať MsZ a musí byť také, 
aby pokrývalo prevádzkové náklady. Toto bude predmetom diskusie. Ide o veľmi dobrú 
kúpnu cenu, ale nie je ešte istá, zatiaľ ide o dohodu Mesta s Národným lesníckym centrom vo 
Zvolene. Návrh podlieha schváleniu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva financií.     
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez ďalších pripomienok prijalo       
 

Uznesenie č. 77/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  

1. Odplatný prevod majetku štátu vedeného na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, 
Správa katastra Banská Štiavnica pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 2452 v prospech vlastníka SR – Národné lesnícke 
centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315 ( pod B1 v celosti), ako  
administratívna budova súp. č. 1591 postavená na pozemku parc. č. CKN 7687/3, 
kotolňa bez súp. č. postavená na pozemku  parc. č. CKN 7687/4 a sauna bez súp. č. 
postavená na pozemku parc. č. CKN 7687/50 a pozemky parc. č. CKN 7687/3 vo 
výmere 974 m2 zastavaná plocha a nádvorie,  CKN 7687/4 vo výmere 100 m2 
zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/5 vo výmere 392 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, CKN 7687/6 vo výmere 338 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/7 
vo výmere 918 m2 zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/8 vo výmere 1187 m2 
zastavaná plocha a nádvorie, CKN 7687/9 vo výmere 732 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, CKN 7687/10 vo výmere 588 m2 zastavaná plocha a nádvorie, do 
vlastníctva Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, 
IČO: 00320501, za cenu dohodou vo výške 66.388 € (2.000.004 Sk). 
 

2. Úhradu kúpnej ceny za prevod nehnuteľností podľa bodu 1. tohto uznesenia vo výške 
66.388 € (2.000.004 Sk) z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 
 

Prítomných 10, hlasovalo 10.                                                       za 10/proti 0/zdržal sa 0 
 

       b) Oprava uznesenia č. 45/2009 – Radničné nám. č. 19     
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je JUDr. Jaďuďová, ved. odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal primátor 
mesta – materiál je opravovaný z dôvodu žiadosti kupujúcich na zmenu výšky 
spoluvlastníckych podielov. Návrh bol odkonzultovaný so Správou katastra Banská Štiavnica, 
ktorá sa vyjadrila, že môže uskutočniť aj takýto zápis.  Mestská rada upozornila, aby 
žiadatelia v budúcnosti nemenili svoje návrhy, pretože ide o zbytočnú agendu.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie  č. 78/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  

opravu uznesenia č. 45/2009 zo dňa 30. 4. 2009 nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici schvaľuje: 
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odpredaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 2361/2 vo výmere 307 m2, zastavané 
plochy     a nádvoria do vlastníctva spoluvlastníkov domu súp. č. 39 na ul. Radničné 
nám. 19 v Banskej Štiavnici nasledovne: 

1. do BSM Ing. Milana Urbánka s manželkou, Tulská 4, Banská Bystrica v podiele 1/4, 
2. do BSM Ing. Richarda Kaňu s manželkou, Hodruša – Hámre 225 v podiele 1/4, 
3. do BSM Jozefa Blaškoviča s manželkou, Obrancov mieru 95/A, Banská Štiavnica 

v podiele 1/4, 
4. do výlučného vlastníctva Róberta Hajdua, Svätý Anton 228 v podiele 1/8, 
5. do výlučného vlastníctva Jozefa Chovana, SNP 128, Dekýš v podiele 1/8. 
 
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 je stanovená vo výške 9,96 €/m2 (300,- Sk/m2), spolu (9,96 € x 307 m2) 
3 057,72 € (92 116,87 Sk). Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. 
Spolu s kúpnou cenou uhradia kupujúci aj všetky náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti, a to návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- € (2 000,- Sk). 

 
Prítomných 10, hlasovalo 10.                                                       za 10/proti 0/zdržal sa 0 
 
5.    Rôzne 
       a) Zmeny členstva v Komisiách pri MsZ 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Mgr. Balžanka – predložený návrh na odvolanie 
členov komisií je potrebné schváliť, aby boli komisie uznášaniaschopné.  
Diskusia:  
P. Ivaška – spýtal sa, či sa bude počet členov komisií dopĺňať.  
 
Mgr. Balžanka – zatiaľ nie, téma komisií bude predmetom samostatného rokovania.  
 
Ing. Blaškovičová – navrhla uskutočniť rokovanie k zloženiu komisií, ako budú ďalej 
pracovať.  
Ing. Čabák – termín sa určí po Salamandri.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
 

Uznesenie  č. 79/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e     n a    v e d o m i e 
     1. vzdanie sa členstva Ing. Rastislava Marku v Komisii kultúry pri MsZ    
         v Banskej Štiavnici ku dňu 10. 3. 2009,  
     2. vzdanie sa členstva MUDr. Kataríny Višňovskej v Komisii zdravotnej, sociálnej  
         a bytovej pri MsZ v Banskej Štiavnici ku dňu 25. 2. 2009. 
 
B. o d v o l á v a 
     1.  Ing. Rastislava Marku z členstva v Komisii kultúry pri MsZ. 
     2.  MUDr. Katarínu Višňovskú z členstva v Komisii zdravotnej, sociálnej a bytovej       
          pri MsZ.   
Prítomných 10, hlasovalo 10.                                                       za 10/proti 0/zdržal sa 0 
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       b) Návrh na zmenu uznesenia č. 52/2009 
 
Materiál bol stiahnutý z rokovania na návrh Mestskej rady a vedúcej ekonomického oddelenia 
MsÚ. Na rokovanie MsZ bude predložený v mesiaci august, resp. september 2009.   Na 
základe zmeny v postupoch účtovania prebytok rozpočtu obce po skončení roka je potrebné 
previesť do rezervného fondu obce a možno ho rozdeliť aj v bežnom roku. 
K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
 
      c) Ďalšie informácie a pripomienky  
 
Mgr. Balžanka: 

– k tepelnému hospodárstvu – na Mestskej rade dňa 27. 5. 2009  MVDr. Ďurkan 
predniesol návrh uznesenia (vzišiel zo stretnutia DR BS, s. r. o. s poslancami z 
Drieňovej), aby nebola vyhlásená verejná súťaž v zmysle Uznesenia MsZ č. 
96/2008. Poverenie na vypísanie verejného obstarávania dostane Bytová správa, s. 
r. o., zastúpená konateľom RNDr. Bačíkom.   

 
– V dňoch 3. a 4. júla sa uskutoční putovné zhromaždenie Krajinského 

lesníckeho spolku. Zúčastní sa ho asi 1000 maďarských a slovenských 
poľovníkov, slávnostné prijatie bude na Námestí sv. Trojice, spojené s odhalením 
pamätnej tabule na Žemberovskom dome.  

  
Ing. Palovič – spýtal sa, či rekonštrukcia Kammerhofskej ulice pokračuje v plánovanom 
režime, či sú dodržiavané termíny   
 
Mgr. Babiaková – je zvolaný kontrolný deň, ide sa podľa harmonogramu.   
Informácie sa zverejnia v ŠN, aj o rekonštrukcii plavárne.  
 
Ľ. Barák – navrhol dať do ŠN informáciu aj k nemocnici. 
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6.    Záver 
 
Po prerokovaní všetkých bodov mimoriadneho zasadnutia MsZ primátor mesta poďakoval 
prítomným za účasť a rokovanie o 18.30 hod. 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 
 
 
 
 

O v e r o v a t e l i a : 
  
 
 
 
I. overovateľ:                                                                        II. overovateľ:  
Ing. Ján Mojička                                                                   Ing. Slavomír Palovič 
 
Zapísala:  
Eva Turányiová 


