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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 2. septembra 2009 

 
 
 
 
 

Program: 
1.  Otvorenie  
2.  Kontrola plnenia uznesení  
3.  Návrh na udelenie cien Mesta Banská Štiavnica 
4.  Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2009  
5.  Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za I. polrok 2009  
6.  Návrh na zmenu uznesenia č. 52/2009  
7.  Návrh na úpravu rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia  
8.    Návrh opatrení na riešenie hospodárskej a finančnej krízy v rozpočte Mesta Banská   
       Štiavnica na rok 2009   
9.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009  
10.    Návrh plánu práce HK na II. polrok 2009  
11.  Návrh na uzatvorenie vzájomnej dohody o školskom obvode pre žiakov 0. ročníka ZŠ     
12.   Správa o prerokovaní Urbanistickej štúdie  sídliska Drieňová  
13.   Stav odpadového hospodárstva v Banskej Štiavnici za I. polrok 2009  
14.   Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2009  
15.   Návrh na vymenovanie člena Komisie pre pamätihodnosti mesta Banská Štiavnica  
16.   Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica  

a) Návrh na odpredaj časti pozemku pre MUDr. Jozefa Baláža, Banská Bystrica 
b) Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie vysielača Rádia Expres 
c) Návrh na odklad povinnosti platby nájomného v roku 2009 – SOŠL 

17.    Rôzne  
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, Prof. RNDr. Hubert Hilbert,   
                            PhD., Peter Ivaška, Helena Koťová,  Ing. Ondrej Michna, Ing. Ján Mojička,    
                            Ing. arch. Mravec, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  Palovič, PhDr. Peter   
                            Šemoda, Ing. Marián  Zimmermann  
 
    ospravedlnení: PaedDr. Milan Klauz,  
 
     Na rokovaní bola  94  %-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. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  
 9. Ing. Adela Prefertusová, vedúca oddelenia výstavby, RM, ÚP a ŽP 
10. Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV   
11. Ing. Rastislav Marko, vedúci oddelenia KCRaŠ 
12. PaedDr. Viera Ebert, metodička školstva 
13. Ing. Ján Hlinka, odd. PaSM 
14. Marek Kapusta, projektový manažér 
                                                                                   
Ďalší prítomní:   
Mgr. Šediboková - VIO TV   
S. Maruniak – VIO TV 
Mgr. M. Kríž – ŠN 
H. Podracká – KSS 
PhDr. Bujnová – kronikárka 
Mgr. Ján Maruniak – ZŠ J. Horáka 
Mgr. Pavol Michal – ZŠ M. Hella  
M. Pivoluska – SRo – Regina 
Pán Dubeň 
Pani Vicianová 
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1. Otvorenie 
 
Rokovanie riadneho 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. V rámci programu navrhol bod 
Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica zaradiť za Kontrolu plnenia uznesení, aby 
mohla ísť informácia do Štiavnických novín v rámci Salamandrovej prílohy. Doplnená 
Informácia k použitiu finančných prostriedkov – transfer pre Technické služby, m. p. na 
vyrovnanie straty bude prerokovaná v rámci Návrhu na zmenu uznesenia č. 52/2009. Takto 
upravený program rokovania bol jednomyseľne schválený. Za overovateľov zápisnice 
primátor mesta určil poslancov Ing. arch. Petra Mravca a Ing. Jána Mojičku.  Za 
skrutátora bol primátorom mesta určený Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora. 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 prijalo  
 

Uznesenie č. 80/2009 
 
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 10. 6. 2009  a mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej   
     Štiavnici, konaného dňa 24. 6. 2009 bez pripomienok.  
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                            za 15, proti 0, 1 sa zdržal 
 
3. Návrh na udelenie cien mesta  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka. 
Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora Ing. Čabák – v súvislosti s návrhom na 
ocenenie Ing. arch. Voškovej oznámil, že 9. 9. 2009 bude uvedená do života jej obrazová 
kniha „Putovanie Banskoštiavnickou kalváriou“.    
 
Diskusia:  
Prof. RNDR. Hilbert, PhD. – bol oslovený občanmi mesta, na základe čoho predniesol 
návrh na udelenie výročnej ceny mesta MUDr. Mariánovi Streškovi, ktorý celý svoj doterajší 
život pracoval s mimoriadnou svedomitosťou a zodpovednosťou v banskoštiavnickom 
zdravotníctve. Výrazným spôsobom sa angažoval v činnosti našej samosprávy, 2 funkčné 
obdobia bol poslancom MsZ. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 65 rokov 
života.   
 
Mgr. Balžanka – spýtal sa pani prednostky, či  je návrh poslanca Hilberta v súlade 
so Všeobecne záväzným nariadením mesta (VZN). 
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Mgr. Babiaková – vo VZN nie je stanovený termín, do ktorého je možné podávať návrhy na 
ocenenia. Termín pre verejnosť bol stanovený z toho dôvodu, aby sa mohli návrhy spracovať  
a predložiť na rokovanie MsR a MsZ.  Poslanci môžu podávať návrhy aj priamo na rokovaní 
MsZ.  
Mestské zastupiteľstvo o jednotlivých návrhoch na ocenenie hlasovalo osobitne, za návrh na 
udelenie ceny MUDr. Streškovi hlasovali 7 poslanci, 8 sa zdržali hlasovania. MsZ prijalo 
 

Uznesenie č. 81/2009 
Mestské zastupiteľstvo  
A. u d e ľ u j e    
      V zmysle VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu mesta Banská Štiavnica:   
      1/ V zmysle § 13 
           Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica  
            Ing. Júliusovi Hanusovi                                                         za 16/proti 0/ zdržali sa 0 
 
     2/ V zmysle § 15 
          Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica:  
          Mgr. Nadežde Babiakovej                                                                            15/0/1 
          Ing. Vladimírovi Bártovi                                                                              16/0/0 
          Ing. arch. Kataríne Voškovej                                                                        14/1/1  
      
       3/ V zmysle § 16 
           Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica:  
           Jozefovi Čížovi                                                                                             16/0/0 
           Matejovi Havranovi                                                                                      16/0/0 
           Ing. Eugenovi Kladivíkovi, CSc.                                                                  13/0/3 
           Ivanovi Madarovi                                                                                          16/0/0   
 
4. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonom. oddelenia. Spravodajstvo k bodu podal 
primátor mesta Mgr. Balžanka.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  

 
Uznesenie č. 82/2009 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     rozbor hospodárenia mesta k 30. 6. 2009 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy    2 590 168 € 
- výdavky    1 470 351 € 
  

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy       768 712 €  
- výdavky       210 089 € 
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3. Školy a školské zariadenia: 
- príjmy           40 584 € 
- výdavky bežné       743 482 € 

            - výdavky kapitálové         12 118 € 
 

4. Finančné operácie 
- príjmy        162 124 € 
- výdavky          29 844 € 

 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                                15/0/1 
 
5. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za I. polrok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnicu. Predložil ju riaditeľ TS, m. p. P. Heiler, 
spracovateľkou je K. Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podal primátor 
mesta Mgr. Balžanka – materiál bol prerokovaný na MsR za prítomnosti riaditeľa TS, m. p. 
a odporučený MsZ na schválenie.   
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
   

Uznesenie č. 83/2009 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e   
    Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06.2009 
  - v nákladoch:     420.047 €   

            - výnosoch:      372.729 € 
     -  hospodársky výsledok               - 47.318 €   
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                                14/0/2 
 
6.  Návrh na zmenu uznesenia č. 52/2009  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu podal 
primátor mesta Mgr. Balžanka – zmena vyplýva zo zmeny Zákona o rozpočtových 
pravidlách, kde „Prebytok rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby 
rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov“. Akcie, na ktoré bude použitý 
rezervný fond sú schválené MsZ.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 84/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
1.  r u š í   uznesenie č. 52/2009 zo dňa 10. 6. 2009 
 
2. s c h v a ľ u j e   
 A.  záverečný účet  Mesta Banská Štiavnica k 31. 12. 2008 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy             162 163 121,25 Sk 
   z toho mesto:            159 214 966,44 Sk 
   školy a školské zariadenia               2 948 154,81 Sk 
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 - výdavky             152 014 212,84 Sk 
  z toho mesto    95 353 277,11 Sk 
  školy a školské zariadenia  56 660 935,73 Sk 
  

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy      49 955 331,00Sk 
- výdavky     14 553 994,20 Sk 
  z toho mesto:    14 383 305,20 Sk  
  školy a školské zariadenia                   170 689,00 Sk 
 

Príjmy spolu:             212 118 452,25  Sk        
Výdavky spolu:            166 568 207,04  Sk               
Výsledok hospodárenia - prebytok:              45 550 245,21  Sk 

3. Finančné operácie 
- príjmy                 3 893 310,20 Sk 
- výdavky         854 366,27 Sk  
 

B. Úpravu účtovného prebytku rozpočtu za rok 2008: 
• celkový prebytok rozpočtu          45 550 245,21 Sk 
• zostatok štátnych dotácií s použitím v roku 2009        - 19 000 000,00 Sk 
• zostatok darov (Nadácia SPP a SPP)                 - 12 110 000,00 Sk 
• zostatok dotácií pre školy                   -      209 186,88 Sk  
• prebytok rozpočtu upravený                       14 241 058,33 Sk 

 
C. Prerozdelenie účtovného prebytku rozpočtu za rok 2008: 

• prebytok rozpočtu         14 241 058,33 Sk (472 716,53 €)  
• prevod do rezervného fondu        14 241 058,33 Sk (472 716,53 €)  

 
D. Výsledok podnikateľskej činnosti mesta: 

• zisk pred zdanením               16 851,41 Sk 
•  zisk po zdanení               13 649,41 Sk 
• Prevod do rezervného fondu mesta             13 649,41 Sk  ( 453.07 €) 

 
E. Celoročné hospodárenie bez výhrad 
 
F. Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu nasledovných výdavkov: 

1. finančný doplatok Rímskokatolíckej cirkvi   165 970,00 € 
2. úhrada kúpnej ceny za objekt Národného lesníckeho centra   66 388,00 € 
3. transfer pre TS na vyrovnanie straty              35 000,00 € 
4. spracovanie PD byty Drieňová            58 830,00 € 
5. spolufinancovanie rekonštrukcie ZŠ J. Horáka       87 138,00 € 
6. vrátenie vlastných príjmov školám      54 476,49 € 

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

a) správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2008 
b) stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu za rok 

2008 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                      12/0/4 
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7.  Návrh na úpravu rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr.Babiaková, 
spracovateľkami sú Ing. Lievajová, Bc. Kubiňáková, ekonomické oddelenie MsÚ. 
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – pre mesto Banskú Štiavnicu je 
zverejnené zníženie výnosu dane z príjmov o 490 876 €, čím dôjde k zníženiu podielu 
finančných prostriedkov na jedného prepočítaného žiaka  z čiastky 71,44 € na 60 €/1 žiaka.   
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec -  spýtal sa, na čo bude využitá rezerva vo výške 2,4 %. 
 
Ing. Lievajová – rezerva bude použitá v prípade havarijných situácií.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo 
 

Uznesenie č. 85/2009 
 

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

úpravu rozpisu dotácií na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne: 

 
- ZUŠ   214 154 € 
- CVČ     80 169 € 
- MŠ 1. mája  230 551 € 
- MŠ Bratská  194 068 € 
- MŠ Mierová    76 245 € 
- MŠ Štefultov    30 861 € 
- ŠJ J. Horáka    59 146 € 
- ŠJ J. Kollára    35 019 € 
- ŠKD J. Horáka    50 596 € 
- ŠKD J. Kollára    26 352 €  

       - rezerva 2,4 %    24 520 € 
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                      16/0/0 
 
8.    Návrh opatrení na riešenie hospodárskej a finančnej krízy v rozpočte Mesta Banská   
       Štiavnica na rok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka – vedenie mesta a vedúci oddelení MsÚ rokovali 
o predloženom materiáli, vznikol po vzájomnej diskusii. Materiál nie je nemenný, podľa 
vývoja finančnej situácie je možné ho korigovať v zmysle platného rozpočtu pre rok 2009, 
plnenie zmluvných záväzkov pre rok 2009 bude zabezpečené. Hospodársku krízu cítiť na 
každom kroku, mesto a jeho organizácie zatiaľ nebudú prechádzať do stavu núdze 
a ohrozenia. Opatrenia boli implantované a vytvárajú predpoklad, aby mesto ekonomicky 
obstálo.  
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Diskusia:       
Ing. Blaškovičová – podľa predložených opatrení bude zrušené II. kolo poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta podľa VZN mesta č. 1//2005, čo je nekorektné. Suma na správu cintorínov 
je len 14 760 €.  
 
RNDr. Bačík – výzvy na podávanie projektov do II. kola bolo treba zastaviť skôr, 
rozdeľovanie dotácií je na príslušných komisiách MsZ. Navrhol žiadosti preložiť na január, ak 
budú peniaze.  
K rekonštrukcii ZŠ J. Horáka – spýtal sa, kde sa peniaze ušetria a ako sa začína školský rok.  
 
P. Ivaška -  projekty boli predložené v stanovenom termíne do 31. 8. 2009, v I. kole boli 
peniaze rozdelené, teraz je to nekorektné. Spýtal sa, či sa znížil príspevok pre VIO TV. 
 
Mgr. Palášthy -  navrhol, aby sa komisie zriadené MsZ nemuseli vyjadrovať ku všeobecne 
záväzných nariadeniam mesta a nemuseli sa tak často schádzať. Tiež by sa ušetrili nejaké 
peniaze.  
 
Ing. Čabák -  odpovedal poslancovi Palášthymu, že v tom prípade by sa musel zmeniť 
rokovací poriadok MsZ. Ide o možnosť komisií vyjadriť sa k návrhom i schváleným VZN. 
Tieto musia byť 15 dní zverejnené na úradnej tabuli a je možné ich v zákonnej lehote 
pripomienkovať. 
 
Ing. arch. Mravec -  dochádza k zníženiu výdavkov, ktoré sa uhradia pri rekonštrukcii ZŠ J. 
Horáka v roku 2009. Spýtal sa, či sa práce dokončia v plánovanom termíne.  
 
Mgr. Babiaková – reagovala na prednesené pripomienky: 
podávanie projektov v zmysle VZN mesta č. 1/2005 – zákon o rozpočtových pravidlách je 
vyššia právna norma a nedovoľuje obciam a mestám zvyšovať svoju finančnú zaťaženosť. 
Rozpočet vychádza mínusový, poskytovať zdroje z rozpočtu mesta „von“ by sa nemali.  
Rozpočet na cintoríny sa „skresal“, podarilo sa získať grant na rekonštrukciu pamätných 
hrobov. Zatiaľ nie je zavkladovaná zámenná zmluva medzi mestom a cirkvou, súčasťou ktorej 
je aj dom smútku. Tento sa bude riešiť v rámci projektu „Obnov si svoj dom“ . 
ZŠ J. Horáka – peniaze budú uhradené, je tu zmluvné viazanie. Až v roku 2010 bude 
ukončená stavba, prostriedky sa presunú do budúceho kalendárneho roka. Sú aj práce navyše 
(1 mil. Sk), ktoré sú v rozpočte. Vedenie mesta a vedenie spoločnosti Combin za účasti 
riaditeľa ZŠ J. Horáka urobili obhliadku stavby, zo strany dodávateľa bude termín dodržaný, 
7. 9. 2009 sa začína na škole vyučovanie.  
Čo sa týka opatrení v rámci rozpočtu, vedúci oddelení MsÚ dostali položky, kde sa musí 
ušetriť, ide o opatrenia vo vnútri i navonok. Je prísnejší predaj majetku, musia sa prepracovať 
zásady hospodárenia s majetkom mesta, budú predložené do komisií i MsZ. Opatrenia sú 
také, aby bola zabezpečená funkčnosť mesta a organizácií ním zriadených.  
Ku kráteniu príspevku pre VIO TV – aj v rámci kultúry sa urobili opatrenia. 
 
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, ako sa bude žiadateľom o príspevok odpovedať.  
 
Mgr. Babiaková – mnohé mestá majú oveľa väčšie problémy, na príspevok od mesta nie je 
právny nárok. Projekty boli podané, ľuďom sa odpovie, že peniaze nie sú. Boli obmedzené aj 
iné výdavky. Mesto sa k žiadostiam môže vrátiť, ak budú peniaze, je za ich poskytnutie. Keď 
nie je príjem, zatiaľ nie je z čoho.  
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P. Ivaška – spýtal sa, koľko je všetkých žiadostí podaných v druhom termíne.  
 
Ing. Lievajová – je ich asi 10. 
 
Mgr. Balžanka – všetky komisie doteraz minuli približne 70 % vyčlenených zdrojov. 
Žiadateľom sa odpíše, že termín poskytnutia sa posúva, v závislosti od dostatku peňazí.  
 
Mgr. Babiaková – ide o viazanie finančných prostriedkov. Je úloha, koľko treba ušetriť. Ak 
sa neušetrí tu, musí sa niekde inde.  
 
Mgr. Balžanka – nie je záujmom mesta, aby VIO TV prestalo vysielať. V rámci toho sa bude 
postupovať.   
Ing. Čabák – nejde o úpravu rozpočtu, ale o viazanie. Treba dať radu, kde nájsť zdroje pri 
výpadku 15 mil. Sk. Začali sa  veľké rozvojové aktivity, ktoré sa nerobili 16 rokov. 
 
Mgr. Balžanka – ak nie je príjem do štátu, nebude ani do mesta. Nedá sa míňať v rozsahu, 
ako keby sa nič nedialo. V niektorých mestách  sa zastavuje komfort v poskytovaní služieb 
mesta obyvateľom.  
 
Mgr. Babiaková – najhorší bude začiatok budúceho roka, náročné sú zimné obdobia.  
 
Ing. Blaškovičová – plnenie rozpočtu k 30. 6. 2009 nenaznačuje až taký zlý vývoj. Spýtala 
sa, či je taký prepad za júl a august.  
 
RNDr. Bačík -  mal technickú pripomienku, rušia sa dotácie podľa VZN, ale v návrhu 
uznesenia to nefiguruje. Treba povedať, či sa rušia alebo odkladajú, na určito alebo neurčito.  
 
Ing. Lievajová – ide o viazanie financií na príjmy, teda by sa mohlo odložiť.  
 
Ing. Čabák – niektoré projekty je možné realizovať aj v budúcom roku. Zdôraznil, že ide  o 
podporný program financovania.  
 
RNDr. Bačík a Ing. Palovič – žiadateľom treba odpovedať, prečo im dotácie nie sú 
poskytnuté a kedy tomu tak bude.  
 
S. Maruniak, VIO TV – vysielanie TV bude pokračovať, sú viazaní zmluvou. Aj oni prijmú 
opatrenia a budú hľadať riešenia. 
 
Mgr. Balžanka – dal hlasovať za predložený návrh uznesenia + text správy bude upravený 
v tom zmysle, že II. kolo poskytovania dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 1/2005 bude 
odložené. 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo   
 

Uznesenie č. 86/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  

1. Opatrenia na zmiernenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy na hospodárenie 
Mesta Banská Štiavnica 
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2. Viazanie rozpočtových prostriedkov vo výške 287 658 eur nasledovne: 
Bežný rozpočet: 
Všeobecné verejné služby   5 650 € 
Policajné služby    8 000 € 
Ochrana pred požiarmi   1 300 € 
Veterinárna oblasť       830 € 
Cestná doprava             64 647 € 
Cestovný ruch              11 000 € 
Rozvoj obcí              35 465 € 
Verejné osvetlenie             26 389 € 
Rekreačné a športové služby   4 922 € 
Ostatné kultúrne služby   5 436 € 
Vysielacie a vydavateľské služby  6 600 € 
Správa cintorínov             14 760 € 
Príspevky na školstvo    1 024 € 
Sociálne zabezpečenie      448 €    
 
Kapitálový rozpočet: 
Všeobecné verejné služby   12 019 € 
Cestná doprava    11 600 € 
Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka   77 568 € 

 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                             15/0/1 
  
9.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. Láslo, hlavný kontrolór 
Mesta Banská Štiavnica. Spravodajstvo k bodu podal MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ.  
Diskusia:  
RNDr. Bačík – spýtal sa, či bolo vykonaných celkovo 36 pracovných zahraničných ciest (bez 
ohľadu na počet zúčastnených).  
Ing. Láslo – áno.    
Ing. Michna – navrhol, aby boli účastníci zahraničných pracovných ciest oboznámení 
s prijatým opatrením na predchádzanie nedostatkov, s poučením zodpovedných zamestnancov 
nepreplácať náhrady stravného tým osobám, ktoré nepredložia pozvánku, resp. iný 
vierohodný doklad v zmysle príslušnej internej smernice mesta.  
 
Mgr. Balžanka -  ekonomické oddelenie bolo poučené, zamestnanci budú klásť väčší dôraz 
na dôkladné refundovanie zahraničných pracovných ciest. 
Mestské zastupiteľstvo bez ďalších pripomienok prijalo   
  

Uznesenie č. 87/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a   v e d o m i e  
     Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za 1. polrok     
     2009. 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                               15/0/1  



- 133 - 
 
10. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. Láslo, hlavný kontrolór 
Mesta Banská Štiavnica. Spravodajstvo k bodu podal MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ.  
Diskusia:   
Ing. arch. Mravec – kontroly hospodárenia organizácií vždy dopadnú dobre, ale konkrétne 
hospodárenie je vždy pred krachom. Majetok mesto má, ale reálne nevie, kde ho má.  
 
Mgr. Balžanka -  hlavný kontrolór predložil správu o činnosti za I. polrok 2009 a plán práce 
na II. polrok 2009. Ak sa chce materiál rozšíriť, je záujem o vykonanie ďalšej kontroly, je 
v kompetencii MsZ rozhodnúť o jej zaradení.     
 
Ing. Čabák – organizácie zriadené mestom majú aj svoje kontrolné orgány (valné 
zhromaždenie, dozorná rada), ktoré musia vykonávať svoju prvotnú kontrolnú činnosť. Ďalej 
organizácie kontrolujú aj audítori.  
 
Ing. arch. Mravec – navrhol okrem  kontroly Nemocnice Banská Štiavnica, a. s. v rámci 
kontrol zaradiť aj ďalšie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.   
 
Ing. Láslo – v rámci kontroly chce prejsť všetky organizácie. Keďže plán práce sa schvaľuje 
až teraz (posledné MsZ bolo mimoriadne), kontrolu vykonáva v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a bol poverený primátorom mesta.    
Doteraz kontroloval všetky „naše“ organizácie, nebol v Regionálnej nemocnici, n. o., hoci 
majetok bol mestský.  
 
RNDr. Bačík – kontrola sa týka len hospodárenia, je tam dozorná rada, aby nedošlo ku 
konfliktu záujmu. Majetok mesta je v prenájme na základe nájomnej zmluvy. Poslanec 
Mravec chce vedieť, prečo organizácie tak zle hospodária.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňovacích návrhov prijalo   
 

Uznesenie č. 88/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
     Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2009. 
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                               16/0/0 
 
11.  Návrh na uzatvorenie vzájomnej dohody o školskom obvode pre žiakov 0. ročníka    
       ZŠ 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je PaedDr. Ebert, metodička školského úradu. Spravodajstvo k bodu podal 
MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ.  
Diskusia:  
I. Beňo – nápad priniesol riaditeľ ZŠ zo Štiavnických Baniach, máme tu naše školy. Spýtal 
sa, či obce budú „sťahovať“ naše deti. 
 
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, o koľko detí ide.   
PaedDr. Ebert – ide o 4 deti.   
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Mgr. Palášthy – spýtal sa, či je efektívne pre 4 deti vytvárať 0. ročník. 
Mgr. Michal, riaditeľ ZŠ Štiavnické Bane – z Banskej Štiavnice idú do 0. ročníka 4 deti zo 
sociálne slabších rodín. Môžu si vybrať, či budú chodiť do materskej školy, alebo do 0. 
ročníka. V ZŠ budú dostávať inú formu vyučovania ako v MŠ. Tieto deti nie sú zrelé pre 
základnú školu. Nultý ročník môže zmierniť ich prechod medzi MŠ a ZŠ. Či budú pokračovať 
ďalej v Štiavnických Baniach alebo v Banskej Štiavnici, je na rodičoch. 0. ročník začne, deti 
budú dochádzať, k termínu 15. 9. sa budú robiť EDU zbery, rodičia sa môžu rozhodnúť. Je na 
rozhodnutí poslancov MsZ, či predložený návrh schvália.  
 
Ľ. Barák – ako občan Banskej Štiavnice obhajuje školstvo v Banskej Štiavnici. Obce musia 
„bojovať“ o deti. Nevie, či je pre deti výhodné cestovať, jeho pohľad je „bojovať“ o deti pre 
Banskú Štiavnicu. Deti z obcí rodičia vozia do Banskej Štiavnice aj kvôli športu.  Rodičia 
majú na výber, ak chcú deti z Banskej Štiavnice chodiť na Štiavnické Bane, nech im prispieva 
obec Štiavnické Bane. Mesto muselo zrušiť jednu základnú školu, obce si „držia“ svoje 
základné školy. Pred 3 rokmi mesto vyjednávalo, aby sa nemusela škola rušiť. Jeho názor je, 
myslieť do budúcna, obce mestu nepomáhajú.  
 
Mgr. Palášthy – Banská Štiavnica je školským obvodom pre niektoré obce a teraz má mesto 
vytvoriť svoj školský obvod na obci, čo je paradox.   
 
H. Koťová – drží palce riaditeľovi ZŠ v Štiavnických Baniach, myslí si, že školstvo 
v Banskej Štiavnici „spí“. 
 
RNDr. Bačík – vidí rezervy v práci splnomocnenca pre rómske etnikum. Deti nechodia do 
materských škôl.  
 
Mgr. Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka – škola sa musí profilovať. Ak ako  riaditeľ školy 
nebude mať peniaze, bude sa orientovať aj na problematické aj nadané deti. Nevidí 
perspektívu v 0. ročníku. Deťom  bol schválený odklad, minimálny počet žiakov pre 0. ročník 
je 8. Je predpoklad, že deti nebudú pokračovať v základnej škole do 9. ročníka. Učiteľ deti 
motivuje. Jeho názor je, aby deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky išli do 
prípravky v MŚ. Ich škola sa nepozerá len na peniaze, ale sa profiluje. Ak deti splnia 
požiadavky, nastúpia k nim. Ak sa chce rozhodovať, treba ísť do hĺbky problému.  
 
Mgr. Michal – povedal, že aj ich škola sa profiluje, vytvára sa krúžková činnosť. Ide o deti, 
ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku, môžu však byť z nich šikovní žiaci.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňovacích návrhov prijalo        
 

Uznesenie č. 89/2009 
Mestské zastupiteľstvo  
A.     n e s c h v a ľ u j e   

uzatvorenie vzájomnej dohody o vytvorení  školského  obvodu pre žiakov nultého 
ročníka základnej školy v školskom roku 2009/2010 zriadeného pri ZŠ M. Hella 
Štiavnické Bane, do ktorého budú  na žiadosť zákonných zástupcov zaradení žiaci,  
ktorým bol daný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky  základnými školami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica za účelom úhrady cestovných 
nákladov na dopravu žiakov základnej školy.  

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                               12/0/4 
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12. Správa o prerokovaní Urbanistickej štúdie (UŠ) sídliska Drieňová, Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková,  
spracovali ju Ing. Prefertusová a Ing. Gajdošová, odd. výstavby, ÚP, ŽP a RM. 
Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora Ing. Čabák.  
 
Diskusia:  
Ing. Michna – v tabuľkovej časti B, ako pripomienka občanov je v bode 4 uvedené „ kotolňu 
K2 ponechať v Urbanistickej štúdii, resp. nahradenie centrálnou kotolňou na drevoštiepku“. 
V návrhu na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach je požiadavku neakceptovať. 
V súvislosti s podaním projektu na zmenu palivovej základne na drevoštiepku v tejto kotolni 
sa zaujímal, v akom je to štádiu.  
 
RNDr. Bačík -  Bytová správa, s. r. o. sa vyjadrila na verejnom prerokovaní aj písomne, 
projekt bol podaný dnes, stavebné povolenie je vydané, počíta sa s jeho rozšírením. Je možná 
zmena, nie je to v jeho kompetencii. Upozorňovali na to, kotolňu nie je možné zrušiť.  
 
Ing. Gajdošová -  K2 bola spracovateľom UŠ zrušená, poňal to z architektonického hľadiska.  
UŠ nie je záväzným dokumentom, záväzný dokument je územný plán. UŠ nemôže byť 
záväzným podkladom, ak chceme stavať bytovky, musí byť zmena územného plánu. K2 sa 
nejde rušiť, ak bude zmena územného plánu, urbanistická štúdia bude slúžiť ako podklad.  
 
Ing. arch. Mravec – materiál sa spracovával dlho a nerieši problémy. Dostali sme sa do toho 
istého bodu – kde budú umiestnené bytovky.  
 
Ing. Prefertusová – na 4 bytovky je vydané stavebné povolenie, kotolňa K2 zostáva, bude pri 
bytovkách.  
 
Mgr. Balžanka – spýtal sa, či je návrh na zmenu uznesenia.  
 
Ing. arch. Mravec – zmeny sa robili, proces  stratil logiku. Chceli sme bytovky, tieto budú 
pri kotolni K2.  
 
RNDr. Bačík – K2 musí byť, aj keď projekt neprejde. K2 sa začlení do exteriéru, zdvihne sa, 
komín bude vyšší. Treba pozrieť pôvodný zámer. Priestory pre byty sú, budú umiestnené za 
športoviskami.  
 
Mgr. Balžanka – dal návrh na stiahnutie materiálu, jeho dopracovanie a odkomunikovanie.   
S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci MsZ a k bodu neprijali žiadne uznesenie.   
  
13.    Stav odpadového hospodárstva v Banskej Štiavnici za I. polrok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju riaditeľ TS, m. p. P. Heiler, ktorý ju 
spracoval spolu s Ing. Veverkom, PhD.. Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora  
Ing. Čabák – priblížil ekonomiku separovaného zberu,  ak sa porovná úspora za zmesový 
komunálny odpad a schodok separácie, konečný výsledok je + 777,60 €. Celkovo OH 
v Banskej Štiavnici za I. polrok skončilo v miernom pluse, čo je pozitívne.   
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Dal do pozornosti aktuálny stav projektu rekultivácie skládky, bolo vykonaných niekoľko 
kontrol (podrobne rozpísané v správe). Prognózy v odpadovom hospodárstve sú také, že by sa 
malo pokračovať v zámere budovania zberného dvora v priestoroch bývalého podniku 
Akutrade. Projekt budovania kompostárne je v štádiu posudzovania EIA.   
   
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – z predloženej správy, tabuľky č. 1 – Záväzky na vyseparované 
množstvá pre recyklačný fond na roky 2008 a 2009 a ich plnenie vyplýva, že došlo k poklesu 
podielu separovaného zberu oproti zmesi. Ide o negatívny trend, zaujímal sa, čo sa bude robiť.  
 
Ing. Blaškovičová -  spýtala sa: 
- či niekto sleduje ekonomiku zberu zberných nádob 
- či je pokles plnenia separácie spôsobený neodoberaním surovín  
- či je súprava Abroll náš mechanizmus 
 
P. Heiler – nejde o veľký prepad, triedi sa viac komodít, náklad na zhodnotenie 1 kg  je 13,- 
Sk. V súčasnosti je pokles cien výkupov, situácia sa však zlepšuje. Ide o celospoločenské 
problémy. Získané zdroje budú použité na mechanizmy. Je to časovo a finančne náročné.  
Súpravy budú zatiaľ zabezpečované dodávateľsky, perspektívne budú vozené našou 
organizáciou.  
 
Ľ. Barák – spýtal sa, čo v prípade, ak projekt nebude úspešný, či sa bude prekládka robiť aj 
tak.  
P. Heiler – na prekládku bude upravené miesto, malo by to byť na zbernom dvore. 
Kompostáreň  bude umiestnená v priestoroch Akutrade.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
  

Uznesenie č. 90/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a    v e d o m i e 
      Správu o stave odpadového hospodárstva v Banskej Štiavnici za prvý polrok 2009. 
 
Prítomných  15, hlasovalo 15                                                                       15/0/0 
 
14. Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracoval ju Ing. Marko, vedúci odd. KCRaŠ.  Spravodajstvo k bodu podal zástupca 
primátora Ing. Čabák – oproti minulému roku sú zmeny, novinky sú uvedené v programe. 
Poplatky pre remeselníkov sú vyššie ako na Radvanskom jarmoku, čo bude do budúcna treba 
prehodnotiť. V rámci prejavov budú textové úpravy, vzhľadom k tragickým udalostiam v bani 
Handlová.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 91/2009 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a    v e d o m i e   
     Správu o príprave Salamandrových dní 2009. 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                        15/0/0 
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15.    Návrh na vymenovanie člena Komisie pre pamätihodnosti mesta Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka, 
spracovateľom je Ing. Čabák, zástupca primátora, ktorý k bodu podal spravodajstvo. 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   

 
Uznesenie č. 92/2009 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. v o l í    
     Ing. arch. Ivetu Chovanovú za členku Komisie pre pamätihodnosti mesta Banská   
     Štiavnica.   
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                         15/0/0 
 
16.   Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
 
Písomné správy tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je JUDr. Jaďuďová a R. Baráková, odd. právne a správy majetku. 
Spravodajstvo k bodu podal Ľ. Barák, poslanec MsZ.   
 
         a) Návrh na odpredaj časti pozemku pre MUDr. Jozefa Baláža, Banská Bystrica 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 93/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s c h v a ľ u j e  

odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 5853/1 (EKN 6409/53) v celkovej výmere 7 928 m2, 
zastavané plochy  a nádvoria pre MUDr. Jozefa Baláža, Limbová 19, Banská Bystrica. 
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. 
 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                           15/0/0 
 
         b) Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie vysielača Rádia Expres 
 
Diskusia:  
S. Maruniak – Rádio Expres vysiela z provizórneho vysielača, do konca septembra by mal 
byť nový vysielač, zastavaná plocha bude 10 x 10 m, unimobunka má rozmer 3 x 2,5 m, 
stožiar bude vysoký 18 m vysoký. 25. 8. 2009 vydal Krajský pamiatkový úrad negatívne 
odporúčanie, možnosť umiestnenia stožiara bude posudzovaná v rámci stavebného konania. 
 
Ing. arch. Mravec – každý operátor chce svoj stožiar, spýtal sa, či by bolo možné kumulovať 
umiestnenie vysielačov na jeden stožiar.  
 
S. Maruniak – o tento stožiar majú záujem viacerí operátori.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 94/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e     
      predbežný zámer umiestnenia vysielača Rádia Expres na pozemku  
      C KN parcela  č. 7148  o výmere 30 800 m2, lesný pozemok 
      pre spoločnosť  Expres Net, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava za 

predpokladu, že k uvedenému zámeru vydajú kladné stanoviská všetky dotknuté orgány 
štátnej správy a  inštitúcie a spoločnosť Expres Net, a.s. splní všetky podmienky 
stanovené v rámci stavebného konania vo veci. 

      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. 

      Výška nájomného za užívanie časti pozemku v KN vedeného ako C KN parcela č. 7148 
za účelom umiestnenia vysielača Rádia Expres bude stanovená  po ukončení stavebného 
konania vo veci a po geodetickom zidentifikovaní skutočného záberu pozemku.     

 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                     15/0/0 
 
      c) Návrh na odklad povinnosti platby nájomného v roku 2009 – SOŠL  
Mgr. Balžanka – materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, ktorá zvažovala situáciu. Vyšiel 
z nej návrh, ktorý je predložený na dnešné rokovanie MsZ.  
 
Diskusia:  
Ing. Blaškovičová -  zdôraznila, že sa schvaľuje odloženie povinnosti platenia nájmu do 30. 
11. 2009.  
 
Mgr. Balžanka – dostal ponuky ďalších subjektov, ktorí majú záujem o užívanie 
predmetných pozemkov. V súčasnosti  ide o zachovanie funkčnosti školy.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 95/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e     

Strednej odbornej škole lesníckej so sídlom na Ul. Akademická č. 16 v Banskej Štiavnici, 
zastúpenej Ing. Rudolfom Valovičom, CSc. - riaditeľom školy 
odloženie povinnosti platenia nájmu v roku 2009  do 30. 11. za užívanie budov a 
lesných pozemkov vo vlastníctve mesta v celkovej výmere 240,52 ha. 
Predmet prenájmu je špecifikovaný  v nájomnej zmluve  č. 8/2008 zo dňa 1.2.2008. Výška 
nájomného za užívanie lesných pozemkov a stavieb bola stanovená  dohodou oboch 
zmluvných strán vo výške 13277,57 €/ 400.000,- Sk.  Úhrada dohodnutej výšky prenájmu 
je realizovaná vo dvoch splátkach a to k 1.7. bežného roka vo výške 6638,78 €/200.000,- 
Sk a k. 31.3. nasledujúceho roka  vo výške 6638,78 €/200.000,- Sk.  
 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                       13/0/2 
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17. Rôzne 
 
Mgr. Balžanka  
a) Informácia o fungovaní zmluvného výdajcu pošty na Drieňovej (list v prílohe) 
    Výdaj pošty na Drieňovej bude fungovať naďalej v nezmenenom režime.  
  
b) Zmluva medzi Mestom Banská Štiavnica a Múzeom vo Svätom Antone 
     Predmetná zmluva by sa týkala rozvoja turizmu a kultúrnych podujatí, doterajšia   
     spolupráca s SBM i Múzeom vo Svätom Antone existuje už niekoľko rokov. V priebehu   
     tohtoročných Dní sv. Huberta by mala byť zmluva  za prítomnosti prezidenta republiky,    
     resp. iných ústavných činiteľov oficiálne deklaratívne zvýraznená a podpísaná. Jej   
     finálne znenie bude zverejnené a poskytnuté poslancom MsZ.     
     
c) Pozvanie poslancov MsZ na aktívnu účasť do priebehu  Salamandrových osláv 
 
Ing. Čabák – informoval o služobnej zahraničnej ceste do Slovinského mesta Ptuj, ktorej sa 
zúčastnil spolu s poslancami prof. RNDr. Hilbertom, PhD. a Mgr. Palášthym. Získali 
podnetné skúsenosti z organizovania podobných slávností ako je náš Salamander.  
 
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – podotkol, že mesto Ptuj žije z termálnej vody a futbalistov.  
 
RNDr. Bačík – informoval o podanom projekte prechodu tepelného hospodárstva na 
Biomasu. Dôjde ku zmene rozvodov tepla, na ktoré budú napojené na Drieňovej všetky domy, 
základná škola a materská škola. Súčasťou  projektu je získanie nákladného motorového 
vozidla na štiepku, ktorá sa bude voziť z TS, m.p., resp. Akutrade do K2. Pôvodne mala byť 
zaradená aj Križovatka, ale tam sú zložité majetkové pomery. Projekt by mal byť 
vyhodnotený v januári,  resp. februári 2009. Poďakoval za spoluprácu oddeleniu právnemu 
a správy majetku, oddeleniu výstavby, ÚP, ŽP a RM a pani prednostke MsÚ.   
 
JUDr. Lukačko – informoval o umiestnení dvoch nových kamier (pri Medike a na 
Zvonovom vŕšku), ktoré sledujú separáciu a ukladanie odpadov. Pri zistených priestupkoch sú 
blokové konania. Monitorovanie sa bude priebežne vyhodnocovať.  
Pripravil projekt, ktorým reaguje na výzvu VÚC, zverejnenú  Ministerstvom vnútra   na 
kamerový systém,  ktorým by sa malo získať 12 kamier na celé mesto.   
      
18. Interpelácie a dopyty 
 
M. Dubeň, J. Vicianová, občania – žiadali úpravu miestnej komunikácie na Údolnej ulici, 
ktorá je v havarijnom stave, v svahovitej časti je v dôsledku dažďov tak vymytá, že sa stáva 
osobným vozidlom neprejazdná.  V danom úseku býva 5 rodín, zriaďuje sa tam autoservis a je 
predpoklad, že tam bude veľká frekvencia áut. O danom stave písomne upozornili Mestský 
úrad.  
Ing. Čabák – odpovedal, že je v záujme mesta, aby boli cesty upravené a zjazdné. K danej 
veci sa uskutoční rokovanie, možno dôjde k združeniu finančných prostriedkov.  
 
H. Podracká, občan – informovala o problémoch a nedostatkoch na Dolnej ulici č. 28: 
- byty sa zatepľujú, niektorí občania vykonávajú stavebné úpravy bytov poobede, v sobotu 
a nedeľu neprimeranými nástrojmi, dochádza k búraniu stien, čo môže narušiť statiku domu,  
o danom stave oboznámila MsÚ, pretože nie sú vykonávané kontroly, 
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- po kosení trávnatých plôch tráva nie je odprataná, 
- stromy a samonálety za panelákom zatieňujú okná na nižších poschodiach, zaujímala sa, či 
stromy môžu píliť bez povolenia, prípadne kto povolenie vydáva, 
- nádoby na odpad nie sú umiestnené na spevnenej ploche (z dôvodu, že autá parkujú na 
chodníku), kolieska na kontajneroch sa pri manipulácii poškodzujú. 
Písomné interpelácie sú prílohou zápisnice.  
Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby – na Dolnej ul. č. 28 boli vykonané kontroly 
stavebných úprav, zväčša ide o výmenu bytových jadier a zárubní, nedochádza k narúšaniu 
statiky. Existujú stanovy bytového družstva, kde by mali byť určené podmienky a pravidlá pre 
bývajúcich.  
Ing. Dudík, MsL, s. r. o. – čo sa týka zelene, vec preverí.      
 
Ing. Michna, poslanec MsZ  - v súvislosti so separovaním odpadu poprosil, aby bol odpad 
do nádob vhadzovaný v požadovanej forme, podľa označenia na nádobách, (PET fľaše treba 
stlačiť). Navrhol informovať občanov aj prostredníctvom Štiavnických novín a VIO TV. 
 
Ing. arch. Mravec, poslanec MsZ – mal niekoľko pripomienok: 
negatívne 
- upozornil na rozpadajúce sa dláždenie na Novozámockej ulici pri kanáli (Amfiteáter) a 
stožiare vzdušného vedenia, ktoré stále „trčia“, 
- ružový krík pri soche A. Kmeťa treba lepšie podoprieť, 
pozitívne 
- hodnotil opravu oporného múru pri FVU na Novozámockej ulici, 
- kontajner pri centrálke je odstránený, okolie vyčistené, 
- obnovilo sa parkovanie pod bývalou baníckou školou. 
 
P. Ivaška, poslanec MsZ – pri Počúvadlianskom jazere sú umiestnené kontajnery na smeti, 
sú preplnené, ide o najdrahší odvoz smetí pre Banskú Štiavnicu. Bufet Srnec a ATC neboli 
počas leta v prevádzke, ale aj tak sa nakopili smeti. Navrhol umiestniť na začiatok parkoviska 
nádobu na smeti. O ATC je zjavný záujem, navrhol počas zimy venovať sa 
majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov.   
Zaujímal sa o rekonštrukciu viaduktu na Kysihýbeľskej ulici, navrhol získané informácie 
zverejniť.   
Mgr. Balžanka – pozemky  sú zväčša v majetku Lesov SR. 
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spýtala sa ako funguje SMS info kanál.  
Ing. Piliar – využíva ho asi 60 osôb, možnosť pripojenia bola spropagovaná. Zámerom bolo 
poskytovať informácie obyvateľom tých častí mesta, kde nie je pokrytie mestským rozhlasom, 
čo sa podarilo naplniť len v malej miere.  
MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ – navrhol vyčleniť osobu, ktorá by oslovovala ľudí 
a oboznamovala ich s možnosťou info kanála. Informácie poskytnuté prostredníctvom 
internetu a ŠN nie sú dostatočné.  
Ing. Marko – oznam bol zverejnený minimálne 3x v Štiavnických novinách, na 
informačných tabuliach mesta, prebieha anketa na našej web stránke, zatiaľ sa jej zúčastnilo 
266 respondentov.  
Ing. Čabák – navrhol informácie o SMS kanáli spracovať formou letáka, ktorý by bol spolu 
s volebnými materiálmi do VÚC roznesený do domácností.  
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Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – zaujímala sa o rekonštrukciu plavárne a postup prác. 
Ing. Prefertusová – zatepľovanie a rekonštrukcia plavárne prebieha podľa projektu, stavebný 
odpad likviduje stavebná firma.  
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – spýtala sa: 
- kedy sa uskutoční stretnutie poslancov MsZ s obyvateľmi sídliska Drieňová, 
- uskutočnilo sa stretnutie v Domove dôchodcov, požiadala pani prednostku o pomoc pri 
riešení problému, obyvateľom DD a penziónu bol zvýšený nájom na 9 tis. Sk mesačne, čo je 
výška ich priemerného dôchodku. 
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – spýtal sa, kedy sa budú opravovať autobusové zastávky na 
Povrazníku,   
- neporiadok na jazerách, robia ho turisti z iných miest, na Belianskom jazere autá stoja 
v zákrute. Turisti zaťažujú občanov nášho mesta, tvorí sa väčšie množstvo odpadu, čoho 
dôsledkom je vyšší poplatok za odpad. To isté je i pri iných jazerách. 
- Pri Belianskom jazere pán Brhlík vypúšťal septik, riešia sa sťažnosti, zaujímal sa, či sa 
uskutočnilo konanie. 
Ing. Prefertusová – vysvetlila, že vypúšťanie septikov je v kompetencii ObÚ ŽP, zatiaľ 
nezaregistrovala sťažnosti týkajúce sa Belianskeho jazera, iba od pána Welvarda.   
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ – na Bratskej ulici pri bytovke za nemocnicou nie je asfaltový 
povrch vozovky, navrhol to riešiť aj s lavičkami a chodníkmi, na cestu bude nápor, pretože 
v tejto časti sa plánuje výstavba rodinných domov.  
- Na Dolnej ul. je rýchlostné obmedzenie 30 km/hod., meria sa a je dodržiavané, navrhol 
zvýšiť povolenú rýchlosť, chodci musia využívať prechod pre chodcov.  
-  Na Ul. SNP sú vypúšťané fekálie, navrhol urobiť kontrolu. 
 
MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ – na Ul. Bratskej je prebujnelá zeleň samonáletových drevín, 
žiadal ju odstrániť.  
-   Na Drieňovej ulici za „doškoľovákom“ sa schádza mládež, robí hluk a neporiadok, 
požiadal o väčšiu ostražitosť a kontrolu Mestskej polície, na začiatku ulice žiadal osadenie 
retardéra  a dopravného zrkadla.  
 
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – žiadal zabezpečiť na parkovisku pod Novým zámkom 
WC a rampu, pretože je to platené parkovisko a malo by tento charakter aj spĺňať.  
- Zaujímal sa, ako je riešená sťažnosť pána Valentíka, týkajúca sa terasy na Striebornej ulici 
a tiež spoločný dvorček s pani Drbohlavovou. 
- parkovisko pod baníckou školou je potrebné označiť ako súkromné (neplatia tam  
permanentky a parkovacie lístky). 
  
Ing. Mojička, poslanec MsZ – na Zigmund šachte, objekty pána Takáča, spýtal sa ako sa  
vec rieši – zabezpečenie priechodnosti. (autá vadia, nie je tam priechodnosť). 
 
JUDr. Lukačko – pánovi Takáčovi bola doručená výzva, bude mu vyrubený poplatok za 
záber verejného priestranstva.   
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19. Záver 
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu primátor mesta poďakoval prítomným za účasť, 
poprial im príjemný zvyšok dňa a rokovanie Mestského zastupiteľstva o 17.00 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. arch. Peter Mravec                                                                Ing. Ján Mojička     
  
 
Zapísala:  
Eva Turányiová 
 


