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

 
 
 
 
 
 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Vyúčtovanie príspevku na plaváreň a požiadavka na zvýšenie príspevku 
4. Návrh na ďalšie prevádzkovanie plavárne v Banskej Štiavnici 
5. Návrh na schválenie participácie Mesta Banská Štiavnica na projekte Integrovaný mestský 

rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier v Juhovýchodnej Európe so 
spolufinancovaním  

6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 2  
7. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2009-2010  
8. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2009-2010   
9. Informatívna správa – prechod na výrobu tepla z biomasy v meste Banská Štiavnica  
10. Správa o prerokovaní Urbanistickej štúdie sídliska Drieňová, Banská Štiavnica   
11. Správa o postupe spracovania – ÚPN zóny Počúvadlianske jazero  
12. Žiadosť o podanie projektu Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica   
13. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica  

• Ponuka prebytočného majetku štátu – hala + priľahlý pozemok  
14. Rôzne  
15. Interpelácie a dopyty 
16. Záver   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 144 - 
 
 
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, PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová,  Ing. Ondrej   
                            Michna, Ing. Ján Mojička,   Ing. arch. Mravec, Mgr. Karol Palášthy,  
                            Ing. Slavomír  Palovič, Ing. Marián  Zimmermann  
 
    ospravedlnený: PhDr. Peter Šemoda  
 
     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:   
VIO TV   
Mgr. M. Kríž – ŠN 
H. Podracká – KSS 
PhDr. Bujnová, CSc. – kronikárka 
Ing. Totkovič 
 
 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13.15 hod. otvoril a viedol 
primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že na 
rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MsZ je uznášaniaschopné. 
Ospravedlnil poslanca PhDr. Šemodu, ktorý na zasadnutí nebol prítomný, poslanec  
Ing. Michna prišiel neskôr. Predložený program rokovania bol jednomyseľne schválený. Za 
overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Petra Ivašku a Ing.  Jána Mojičku.  
Za skrutátora bol primátorom mesta určený Ing. Juraj Čabák, zástupca primátora. Zápisnicu 
spracovala Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ.      
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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. 96/2009 
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 2. septembra 2009 bez pripomienok.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                        za 15, proti 0, zdržali sa 0 
 
3. Vyúčtovanie príspevku na plaváreň a požiadavka na zvýšenie príspevku 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je JUDr. Jaďuďová. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ľ. Barák.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 97/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a   v e d o m i e 
     vyúčtovanie príspevku na prevádzku plavárne za rok 2008 a I. štvrťrok 2009 
B.  n e s c h v a ľ u j e  

zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre rok 2009 na prevádzku plavárne pre Plaváreň – 
kúpele, n. o.    Banská Štiavnica, ako prevádzkovateľa plavárne v I. štvrťroku 2009  
naviac,  nad rámec schváleného rozpočtu s tým, že preplatok  príspevku nespotrebovaného 
na energie , ktorý by nezisková organizácia Plaváreň – kúpele Banská Štiavnica, n. o. 
mala vrátiť mestu vo výške  4.204,72 € sa zúčtuje ako príspevok Mesta Banská Štiavnica 
na časť režijných nákladov neziskovej organizácie Plaváreň – kúpele Banská Štiavnica, n. 
o. za minulé obdobia. Tým budú vzájomné záväzky a pohľadávky Mesta Banská Štiavnica 
a neziskovej organizácie Plaváreň – kúpele Banská Štiavnica n. o.,  súvisiace 
s prevádzkou mestských kúpeľov,  usporiadané na nulu.  

 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                    15/0/0 
 
4. Návrh na ďalšie prevádzkovanie plavárne v Banskej Štiavnici 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. právne a správy majetku,  
Ing. Mičko, odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ľ. Barák – 
materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporučila schváliť prenájom mestských 
kúpeľov Bytovej správe, s. r. o..   
Diskusia:  
H. Koťová – zaujímala sa, či bude umožnený zľavnený vstup do plavárne pre deti zo  
Špeciálnej základnej školy a držiteľom preukazu ZŤP. 
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RNDr. Bačík – vstupné do bazéna pre občanov ZŤP bude 5 € na 10 vstupov, 
vstupné do sauny bude 10 € na 10 vstupov. ZŤP si podrobnejšie podmienky dohodnú na 
rokovaní. Budú mať výhodu v tom, že bude vyčlenená doba, kedy tam budú môcť byť len oni.  
 
Ing. Čabák – materiál bol  prerokovaný v Komisii obchodu, služieb a CR dňa 22. 10. 2009, 
ktorá vzala na vedomie návrh na ďalšie prevádzkovanie a odporučila prevádzkovateľovi 
plavárne zvážiť zhotovenie dvoch druhov permanentiek v lacnejšej a drahšej alternatíve (po 
10 a 20 €), možnosť lacnejších vstupov pre verejnosť počas plaveckých tréningov  a rokovať 
so školskými a predškolskými zariadeniami o možnostiach využívania plavárne. Zápis 
z komisie tvorí prílohu zápisnice.  
 
RNDr. Bačík – bol návrh na permanentku 10 vstupov za 13 € s tým, že budú aj rodinné 
permanentky. Počas týždňa (ut, st, št, pia) tam plavci v čase od 18.30 do 20.00 hod. nie sú. 
V sobotu a nedeľu  tam plavci tiež nie sú. Zatiaľ využívajú jednu dráhu, ich požiadavka je na 
dve dráhy. Hľadá sa kompromis, keď tam plavci sú, vstupné by malo byť nižšie.     
 
PaedDr. Klauz – pre verejnosť je neprijateľné, aby tam celý čas boli tréneri a hluk. Navrhol 
pre plavcov vyčleniť jednu hodinu, resp. 1,5 hod. k dispozícii celý bazén. Plavci by mali 
trénovať najmä ráno, keď tam nikto nie je.   
 
P. Ivaška – prikláňa sa k názoru, že keď sa trénuje, v plavárni je hluk. Čas od 18.00 – 20.00 
hod. je pre verejnosť málo.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňovacích návrhov prijalo  
  

Uznesenie č. 98/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  

1. prenájom mestských kúpeľov – plavárne, na dobu neurčitú,  Bytovej správe, s.r.o. 
Banská Štiavnica za účelom jej prevádzkovania s dotáciou  z rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica na vykrytie rozdielu medzi nákladmi a príjmami spojenými s prevádzkou 
plavárne, za podmienok dohodnutých v priloženej nájomnej zmluve, 

2. otvorenie prevádzky plavárne v Banskej Štiavnici od 15.10.2009 do 31.12.2009, s tým, 
že pri schvaľovaní rozpočtu mesta pre rok 2010 bude rozhodnuté o ďalšej prevádzke 
v roku 2010. 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                14/0/1 

5. Návrh na schválenie participácie Mesta Banská Štiavnica na projekte Integrovaný    
    mestský rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier   
    v Juhovýchodnej Európe so spolufinancovaním  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka, 
spracovateľom je Marek Kapusta, projektový manažér mesta. Stručné spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta - materiál obsahuje ekonomiku, výstupy a prínosy. 
Diskusia:  
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – odporúča tento projekt prijať bez akýchkoľvek argumentov, je 
to úspech.  
P. Ivaška – zaujímal sa, aký je tam kontrolný mechanizmus. 



- 147 - 
 
M. Kapusta – projekt bude úspešný len vtedy, keď sa doňho zapoja členovia MsZ a 
pracovníci MsÚ. Rozhodovacie štruktúry mesta by sa mali úzko podieľať na kontrole 
projektu.  Predložené faktúry sa uhrádzajú len za stanovených zmluvných podmienok. Každý 
výdavok je podrobne skúmaný na príslušnej inplementačnej agentúre, resp. MŽP SR.  
 
Mgr. Balžanka – podobne je to pri ZŠ J. Horáka, kde už rekonštrukcia prebieha, systém 
funguje veľmi efektívne.   
 
Ing. Láslo – v návrhu uznesenia predloženého na schválenie je suma 35.951 € a v materiáli, 
časti ekonomika, sa uvádza suma spolufinancovania 29.951 €. Spýtal sa, ktorý údaj je 
relevantný.  
M Kapusta – vysvetlil, že bol rozdiel v súpise prác, ktorý nebol započítaný.  Od neho išiel 
materiál so sumou 29.951 €,  pôvodne sa mal platiť poplatok za spracovanie 6 tis. €, na 
stretnutí sa dohodli podmienky  pre všetkých 1 tis. €, tam je ten rozdiel.  
V uznesení treba schváliť sumu 30 951 €.  
 
Ing. Zimmermann – poukázal  na prínosy projektu, vrátane možnosti zamestnať človeka na 
dobu 3 rokov (koordinátor). 
 
Ing. Marko – je možné získať dokumenty, ktoré mesto musí aj tak urobiť (PHSER, plán  
rozvoja turizmu). Pokiaľ bude projekt realizovaný, bude len prínosom pre mesto.     
 
Mgr. Balžanka – v rámci projektu je predpoklad vytvorenia prevádzkového miesta pri 
oddelení KCRaŠ, ktoré bude spolupracovať so Združením turizmu. Jednou z priorít mesta je 
rozvoj turizmu. Ďalším prínosom projektu je spolufinancovanie mzdy projektového manažéra 
mesta.  
Ing. Čabák – bolo by krátkozraké zúžiť prínosy len na to, čo uviedol poslanec Zimmermann. 
Mnohé výstupy sú cielené na konkrétne spolufinancovanie aktivít, kde teraz idú peniaze 
z rozpočtu mesta, malo by teda ísť o odbremenenie rozpočtu mesta. Spolufinancovanie je 
rozrátané na dobu troch rokov.  
Ing. Zimmermann – do návrhu uznesenia treba doplniť, že spolufinancovanie bude 
z rozpočtov mesta v rokoch 2009 – 2012.  
 
Ing. Čabák – spýtal sa projektového manažéra, či je daná presná formulácia uznesenia. 
Mgr. Balžanka -  MsR odporučila návrh uznesenia, ktoré bolo opravené, po MsR sa 
uskutočnilo stretnutie, bola dohodnutá nižšia spoluúčasť. MsZ má právo predložené uznesenie 
preformulovať.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 99/2009 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s ch v a ľ u j e   
     participáciu Mesta Banská Štiavnica na projekte Integrovaný mestský rozvoj vitálnych   
     historických miest ako regionálnych centier v Juhovýchodnej Európe so   
     spolufinancovaním z rozpočtov mesta v rokoch 2009 - 2012 vo výške 30 951 €.  
     Anglický názov Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional   
     Centres in South East Europe. Akronym projektu ViTo. 
 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                        14/0/1 
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6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 2  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonom. oddelenia.  
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta – materiál reaguje na aktuálne ekonomické 
zmeny v rozpočte nášho MsÚ. Súčasťou materiálu je komentár, v ktorom sú rozpísané 
položky, v ktorých dochádza k úprave. Návrh bol prerokovaný v MsR a v Ekonomickej 
komisii MsZ, ktoré ho odporučili schváliť.  
Diskusia: 
Ing. Čabák – Komisia obchodu, služieb a CR odporúča schváliť predložený návrh úpravy 
rozpočtu č. 2 bez zmien.  
Ľ. Barák – na rokovaní MsR bol daný prísľub, že požiadavka futbalového klubu (FK) 
ohľadne ďalšieho príspevku na rekonštrukciu sociálno prevádzkovej budovy bude zaradená 
do predloženej úpravy rozpočtu. Sponzor odstúpil a peniaze treba vrátiť. Peniaze investovali 
do majetku mesta.  
Mgr. Balžanka -  FK písomne na MsÚ a ekonomické oddelenie nepodal žiadosť, ktorá by 
mohla byť predmetom posúdenia, čiže požiadavka bude zaradená na ďalšie rokovanie MsZ.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo    
 

Uznesenie č. 100/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  

úpravu č. 2 rozpočtu  Mesta Banská Štiavnica pre rok 2009 nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy              4 874 272 € 
- výdavky              3 321 401 € 

 
2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              1 020 886 € 
- výdavky              2 319 573 € 

  
3. Finančné operácie 

- príjmy               1 664 352 € 
- výdavky         36 475 € 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                          13/0/2 
 
7. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2009-2010  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju riaditeľ TS, m. p. Peter 
Heiler. Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora Ing. Čabák – materiál podáva 
informácie o rozdelení územia a spôsobe výkonu zimnej údržby, časový harmonogram + 
telefónne čísla, kde je možné získať všetky potrebné informácie. Písomný materiál predložený 
pred rokovaním je výsledkom podnetov, ktoré odzneli na rokovaní MsR a následne boli 
predmetom rokovania p. Vahlandta, JUDr. Lukačku a P. Heilera s tým, aby boli návrhy 
uvedené do praxe. Situácia na Drieňovej je najmä v zimnom období komplikovaná a preto sa 
pristúpilo k tomu, aby sa v rámci operačného plánu ZÚ vykonala úprava MK – zmena  
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dopravného značenia v súvislosti s výkonom zimnej údržby. Ide o Ul. L. Svobodu, vyznačiť 
žltou čiarou zónu, kde sa nedá stáť – od kotolne K1 po zelený dom + príslušné označenie DZ 
(zákaz státia + obmedzenie rýchlosti 30 km/hod.). Ďalšia zmena sa týka Ul. Energetikov – 
v smere od Ul. Svobodu do Ul. Energetikov bude osadená DZ označujúca jednosmernú 
premávku a DZ vyznačujúca spôsob parkovania, pozdĺžne státie. Tým by sa zabezpečila 
menej problematická zimná údržba. Ďalšia zmena je v tom, že na Ul. Energetikov sa získa 25 
komfortných parkovacích miest. Predpokladaný rozpočet bude menší, nebudú sa značiť boxy 
bielou farbou, ale žlté pásy na Ul. L. Svobodu. Prílohu materiálu tvoria snímky predmetných 
ulíc.   Postupne sa uplatňujú v praxi schválené opatrenia.  
Diskusia:  
I. Beňo – spýtal sa, či úprava dopravy na Drieňovej bude natrvalo, alebo len v zime.  
Mgr. Balžanka – jednosmernosťou sa dá vyriešiť niekoľko parkovacích miest, zvýši sa 
bezpečnosť, takže zmena do budúcna bude i trvalá.  
 
Ing. Blaškovičová -  v predloženom materiáli chýba dátum, odkedy bude zmena platiť.  
Mgr. Balžanka – schválením predloženého materiálu sa ide do realizácie.  
 
I. Beňo – zaujímal sa, či navrhnutý počet ľudí na odpratávanie snehu bude dostatočný. 
 
P. Heiler – zimná údržba oficiálne začína od 15. 11., podľa potreby budú zamestnávať ľudí 
na dohody.  
Ing. Palovič – navrhol doplniť predloženú správu v bode II. (3 strana) o Ulicu Antolskú  
a v bode III. (4 strana) o časť Sitniansku.   
 
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, či sa podarilo riaditeľovi TS, m. p. pokročiť v rokovaniach 
s majiteľmi nehnuteľností ohľadom zimného čistenia chodníkov.  
 
P. Heiler – od majiteľov bola odozva nízka, problém budú riešiť v spolupráci s MsPo.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia s doplnením ulíc 
v predloženej správe 

Uznesenie č. 101/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e   
      1. Operačný plán  zimnej údržby miestnych komunikácií 
      2. Krízový plán  zimnej údržby miestnych komunikácií 
B.   u k l a d á  
       Mestskému úradu v spolupráci s Technickými službami, m. p., osadiť počas zimného   
       obdobia dopravné značenie „zákaz státia“ v tých uliciach, kde parkovaním vozidiel   
       dochádza k zúženiu vozovky  a tým k znemožneniu výkonu zimnej údržby.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                           15/0/0 
 
8. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2009-2010   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju RNDr. Bačík, konateľ 
Bytovej správy, s. r. o. Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. Ďurkan.   
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Diskusia:  
PaedDr. Klauz – na území mesta je veľa bytov, ktoré sú v správe Bytovej správy, s. r. o., ale 
majú samostatné kúrenie. Navrhol ich vlastníkov, resp. užívateľov upozorniť, že sú povinní 
zo zákona vykonávať preventívne prehliadky plynových kotlov.  
RNDr. Bačík – odpovedal, že toto robia.    
Mestské zastupiteľstvo bez ďalších pripomienok jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 102/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a   v e d o m i e 
      správu o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2009/2010, predloženú Bytovou    
      správou, s. r. o., Banská Štiavnica.  

 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                         15/0/0 
  
9. Informatívna správa – prechod na výrobu tepla z biomasy v meste Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju konateľ Bytovej správy, s. r. 
o. RNDr. Bačík. Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. Ďurkan.  
Diskusia:  
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – momentálne je štiepka lacnejšia, treba rátať s tým, že v krátkej 
dobe bude štiepka drahšia a výroba tepla sa bude prebudovávať na solárne zariadenia.  
 
Ing. Zimmermann – zarazila ho celková výška nákladov, pri koncepcii tepelného 
hospodárstva sa odsúhlasilo, že sídlisko Juh bude prebudované na solárne zdroje. Teraz je to 
všetko pripravené na drevoštiepku.  
 
MVDr. Ďurkan – prínosom projektu je rekonštrukcia už existujúcich rozvodov tepla.  
 
RNDr. Bačík – vysvetlil alternatívu vykurovania, reagoval na momentálnu výzvu. Teraz je 
najvýhodnejšia biomasa. Solárna energia by mohla byť doplňujúcim zdrojom.  V budúcnosti 
majú perspektívu tepelné čerpadlá. Jedinečné na tomto projekte je, že sa zmení zdroj tepla aj 
rozvody a obyvateľov sa to finančne nedotkne.  
 
Ing. Blaškovičová – zaujímala sa, v prípade, že bude projekt úspešný, aké bude časové 
obmedzenie prevádzkovania.  
 
RNDr. Bačík – toto bude určené dĺžkou splátok úveru, čo sa predpokladá 12 rokov.  
 
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – navrhol energetické veci dať do rozvojového plánu, 
v dlhodobom koncepte by riešil ďalšie rozvody, nie teraz krátkodobo. 
 
RNDr. Bačík – nové rozvody vydržia 100 rokov, o zmene sa dá špekulovať vtedy, keď bude 
splatený úver.   
M. Kapusta – reagoval na  podnet poslanca Hilberta, projekt je v súlade s platnou 
a schválenou energetickou koncepciou mesta.  
Ing. Palovič – spýtal sa, či budú Mestské lesy dodávať dostatočné množstvo štiepky.  
 
RNDr. Bačík – štiepka bude postačovať na 2 kotolne.   
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Mgr. Palášthy – keďže kotolňa K2 je lokalizovaná na sídlisku Drieňová, zaujímal sa, aký 
bude režim dodávok a prašnosť.  
 
RNDr. Bačík – štiepka sa bude voziť vlastným autom a nakladačom, zásoba na Drieňovej 
bude niekoľkodňová, väčšia skládka bude buď na TS, m. p. alebo na Max šachte. Prašnosť 
bude minimálna, kotolňu plánujú oplotiť a okolo vysadiť stromy.  
 
Mgr. Balžanka – projekt bol podaný, predložená je informatívna správa. Do vyhlásenia 
výsledkov je priestor na komunikáciu so zástupcami Bytovej správy (RNDr. Bačíkom a M. 
Pikom).  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   
 

Uznesenie č. 103/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a   v e d o m i e 
      informatívnu správu o prechode na výrobu tepla z biomasy v meste Banská Štiavnica.  

 
Prítomných 16, hlasovalo 15                                                                          15/1/0 
 
10. Správa o prerokovaní Urbanistickej štúdie sídliska Drieňová, Banská Štiavnica   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. Prefertusová a Ing. Gajdošová, odd. výstavby, spravodajstvo k bodu 
podal poslanec Ing. Zimmermann.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 104/2009 
Mestské  zastupiteľstvo 
A.  b e r i e   n a    v e d o m i e  
      predloženú správu o prerokovaní Urbanistickej štúdie  sídliska Drieňová, Banská    
      Štiavnica, 
B.  s ú h l a s í 
      so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese  prerokovania   
      návrhu urbanistickej štúdie, 
C.   s ch v a ľ u j e  
      podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon 

o obecnom zriadení), § 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) Urbanistickú štúdiu sídliska 
Drieňová. 

 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                              15/1/0 
 
11. Správa o postupe spracovania – ÚPN zóny Počúvadlianske jazero  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. Prefertusová a Ing.Gajdošová, odd. výstavby,  RM, ÚP a ŽP.  
Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.  
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Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – teší ho, že sa niekto tak podrobne zapodieva daným územím (príjazd, 
zásobovanie), škoda, že sa takto neriešil územný plán mesta. Predložený je ale megalomanský 
náhľad. Aké je praktické využitie jazera – ako náhle sa vypustí jazero, urobí sa rekonštrukcia, 
celý urbanizmus a rozvoj lokality je odpísaný na zánik. Problémom je infraštruktúra, hlavne 
voda, kanalizácia, zberný systém a komunikácie. Dostávame sa k niečomu, čo je 
nerealizovateľné.    
 
Mgr. Balžanka – návrh môže byť akokoľvek erudovaný, jeho realita je vo hviezdach. 
  
Ing. Prefertusová – ak chceme, aby Počúvadlo bolo lokalitou na rozvoj rekreácie a územia, 
je potrebné mať spracovaný takýto dokument.  
  
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – ak sa v blízkej dobe uvažuje s rekonštrukciou jazera, rozvoj 
rekreácie bude ťažko napredovať. Napr. Studenecké jazerá prešli rekonštrukciou a teraz sú 
v mínuse. Návratnosť investície tu nebude. To by mal projektant brať do úvahy.  
  
Ing. Prefertusová – na Územnom pláne zóny Počúvadlianskeho jazera sa začalo pracovať na 
základe rozhodnutia MsZ.  
 
Ing. Čabák – Územný plán mesta rátal s tým, že sa budú rozpracovávať jednotlivé zóny. ÚP 
zóny by mal stanoviť, čo sa v danom území môže budovať. Ako prvé sa zadalo spracovanie 
územia Počúvadlianskeho jazera. Alfou a omegou je tam voda, na základe možností zdrojov 
vody bude dimenzovaná aj kanalizácia. Aj záporné stanovisko je výsledkom, aby sme vedeli, 
či sa v danom území môže stavať, alebo rozvoj už ne je možný.  
 
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – potenciál bol veľmi podrobne spracovaný (najmenej štyri 
štúdie). Pri rozvojových štúdiách treba akceptovať veci, ktoré boli dobré.   
    
Mgr. Balžanka – vážnosť diskusie je vysoká, zápis a nahrávku k danému bodu treba  
predložiť vedúcej odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP a  Ing. Gajdošovej, aby v jej zmysle 
komunikovali so spracovateľom, aby MsZ malo pocit, že sa ide k riešeniu.                
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 105/2009 
Mestské  zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a    v e d o m i e  
      predloženú správu o postupe spracovania a pokračovaní obstarávania ÚPN zóny 

Počúvadlianske jazero 
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                                              16/0/0 
 
12. Žiadosť o podanie projektu Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Marek Kapusta, projektový 
manažér mesta. Spravodajstvo k bodu podal Mgr. Balžanka, primátor mesta – cieľom 
projektu je získať prostriedky na zakúpenie techniky na čistenie ulíc. Projekt musí byť 
prerokovaný a schválený MsZ s tým, že posledný deň na jeho predloženie na MŽP SR je 3. 
november 2009.  
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M. Kapusta – po konzultácii s riaditeľom TS, m. p. Banská Štiavnica sa snažili vybrať také 
vozidlo, ktoré je multifunkčné, je možné nakúpiť naň čo možno najširšiu škálu prídavných 
zariadení (odhŕňanie snehu, štiepkovače a. p.). Parametre vozidla sú podrobne rozpísané 
v predloženej správe.                                   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 106/2009 
Mestské zastupiteľstvo 

A.  s c h v a ľ u j e  

1.    predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) 
2007 - 2013 – Prioritná os č. 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy,  kód výzvy: OPŽP- PO3- 09-3 orgánu Ministerstvo životného 
prostredia SR (MŽP SR),  na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality ovzdušia v meste 
Banská Štiavnica“, kde je: 

            - Celková výška výdavkov na projekt: 419089.44 € 

            - Celková výška oprávnených výdavkov na projekt: 419089.44 € 

            - Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených  
               výdavkov: 20955.44  € 

      2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov mesta Banská   
          Štiavnica v hotovosti.   
 
      3. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný   
          príspevok.  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                                            14/0/0 
 
13. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica  

• Ponuka prebytočného majetku štátu – hala + priľahlý pozemok  
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. právne a správy majetku. 
Spravodajstvo k bodu podal poslanec Barák.  
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – v súvislosti so zapracovaním kúpnej ceny nehnuteľností do rozpočtu 
mesta sa spýtal, či nehnuteľnosť potrebuje Bytová správa alebo Mesto. Všetky veci by mali 
ísť na právne subjekty, ktoré boli zriaďované na dané činnosti. Pri prechode spôsobu 
vykurovania na biomasu ide mesto ručiť svojím majetkom na dobu 12 rokov, týka sa to len 
Drieňovej. Spýtal sa, akým majetkom bude mesto ručiť v prípade Križovatky. Nevie, či to je 
správna cesta, aby sa akékoľvek podnikanie „hodilo na plecia“ mesta.   
 
Mgr. Balžanka -  vysvetlil, že mesto realizuje nákup mechanizmov pre TS, m. p., ktoré sú 
ako príspevková organizácia vytvorené na poskytovanie verejnoprospešných služieb pre naše 
mesto. Tieto mechanizmy v minulosti mesto kupovalo v hotovosti, resp. na úver. Dnes je 
možné mechanizmy získať prostredníctvom podávaných projektov a suma potrebná na 
kofinancovanie je podstatne nižšia ako ich hodnota.  
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Ľ. Barák – na MsR bola zhoda,  že halu, aj ak nebude úspešný projekt (ide o ucelenú 
lokalitu), v budúcnosti bude možné využiť (napr. pre potreby CR).     
 
RNDr. Bačík – je to reálne predajné za vyššiu cenu so ziskom. Ide o rozšírenie možností pri 
budúcom rozhodovaní. 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez ďalších pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 107/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
1.  prevod nehnuteľného majetku – budovu bývalého skladu hmotnej dokumentácie      
     v Banskej Štiavnici,  zapísanú na LV č. 1711 ako sklad hmotnej dokumentácie súp. č. 591,    
     postavený na p. č. C-KN 7127/2,  pozemok p. č. 7127/2 vo výmere 531 m2 zastavané   
     plochy a nádvoria a p. č. 7127/3 vo výmere 3642 m2 zastavené plochy a nádvoria.  
     Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra    
     Banská   Štiavnica na LV č. 1711, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.   
     Banská Štiavnica v prospech vlastníka SR – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,  
     Mlynská dolina  č. 1, 817 04 Bratislava, IČO: 31753604. 
     Kúpna cena je stanovená dohodou za cenu  vo výške 21.000 €, čo predstavuje   
     50% primeranej ceny zistenej znaleckým posudkom č. 31/2009, do vlastníctva Mesta   
     Banská Štiavnica, so sídlom Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO:    
     00320501.   
 2. verejnoprospešný účel využitia kupovaného nehnuteľného majetku špecifikovaného   
     v bode  1 tohto uznesenia, na dobu minimálne piatich rokov odo dňa nadobudnutia    
     vlastníckeho práva kupujúcim.  
3.  zriadenie predkupného práva ako vecného práva v prospech Slovenskej republiky, a to na       
    dobu určitú 5 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim, Mestom Banská   
    Štiavnica.                                                                                                                                   
    Predkupné právo sa zriaďuje na nehnuteľnosti vedené v KN na LV č. 1711 ako budova    
    skladu hmotnej dokumentácie v Banskej Štiavnici,  zapísanej na LV č. 1711 ako súp. č. 591   
    a pozemok, na ktorom je stavba postavená  p. č. 7127/2 vo výmere 531 m2 , zastavané   
    plochy a nádvoria a p. č. 7127/3 vo výmere 3642 m2 zastavené plochy a nádvoria, pre   
    okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. Mesto Banská   
    Štiavnica prehlasuje, že k záväzku pristupuje. 
 
B. u k l a d á 
     Mestskému úradu zapracovať kúpnu cenu vo výške 21.000 € do rozpočtu Mesta Banská   
     Štiavnica pre rok 2010. 
 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                                              15/0/0 
 
14. Rôzne  
 
Mgr. Balžanka  
– vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy do rozpočtu mesta pre rok 2010, v lehote 
najneskôr do dvoch týždňov, 
- bude zvolané mimoriadne zasadnutie MsZ v mesiaci november, k výzve predkladanej  na 
MŽP SR kanalizácia ulíc v starom meste a Ul. Katova.  
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15. Interpelácie a dopyty 
 
Ing. Totkovič, občan – vyjadril sa k rekonštrukcii plavárne, kde postup prác nezodpovedá 
jeho predstavám. Tešil sa zo získaných zdrojov prepotrebných na rekonštrukciu plavárne. Pri 
realizácii daného riešenia sa požaduje vysoká výnosnosť, rýchla návratnosť. Cieľom analýzy 
investičného zámeru je zhodnotenie  vhodnosti, resp. nevýhodnosti. Mesto by malo byť 
dostatočne pripravené pri zadávaní projektovej dokumentácie (PD). Spýtal sa, či tomu tak 
bolo. Spýtal sa, či boli hodnotené štúdie, posudky PD. V priebehu 15 rokov patril medzi tých, 
čo hľadali peniaze na fungovanie plavárne. S akým cieľom bol oslovený projektant? Či sa pri 
zadaní myslelo aj na klienta? On je občanom, ktorý na plaváreň chodí, po jej otvorení 
(Banskoštiavnický kahanec 2009) sú tam tie isté netesniace sprchy, nefunkčné sociálne 
zariadenia, nie je tam pisoár, umývadlo na umytie rúk. Padá strop, okná sú zle založené, 
netesnia. Vonkajšie dvere sú vymenené za plastové, vnútorné zostali pôvodné, 40 ročné, 
nefunkčné. Nezodpovedá to štandardu bežnému na Slovensku.  Zbúral sa balkón, čo boli 
zbytočné náklady cca 574 tis. Sk. Spýtal sa, prečo je hĺbka vody 4,2 m a či vie projektant 
prečo je taký vysoký strop (mala tam byť skokanská veža, ktorá sa nikdy nepostavila). 
Úpravami (znížením hĺbky bazéna a znížením stropu) by sa ušetrilo 30 – 35 % energie.  
Mohol sa vytvoriť vlastný vodný svet (perličkový kúpeľ). Sauna sa rekonštruuje len teraz. 
Strecha je zhrdzavená. Zatepľuje sa južná a západná stena, do ktorej sa vybúrali ďalšie okná. 
Technológia je veľmi finančne náročná. Projektanti tlačia do vecí, ktoré sú najdrahšie. Ak sa 
niečo robí zle, vráti sa to pri prevádzkových nákladoch. Nedodržiava sa technológia, stavebný 
dozor je zlý. Ekonomika nie je nastavená tak, že stále budú peniaze. Chcel by vidieť, kde 
projektant výpočtom dokázal, že len tento systém je výhodný.  Obáva sa, či sa hľadal takýto 
systém a vhodné riešenia. 15 mil. Sk sa minulo, zvýšil sa rozpočet. Spýtal sa, čo sa bude robiť 
so zvyšnými stenami, so zničeným pieskovcovým soklom.  
Mgr. Balžanka, primátor mesta – zareagoval na vystúpenie, to čo odznelo nie je pre neho 
neznáme. Plavecké oddiely, ktorý pôsobili veľa rokov, urobili minimálne minimum. Vedeniu 
mesta a MsZ slúži  ku cti, že sa plaváreň začala riešiť a zohnali sa na ňu peniaze. Kontaktný 
systém zatepľovania by na plavárni nefungoval, pretože nie je vhodný do vlhkého prostredia.  
Faktom je, že po 1 – 1,5 ročnej diskusii čo s plavárňou, sa s prácami začalo, priorít bolo veľa. 
Pri každej rekonštrukcii sa začne najskôr obvodom, múrmi, zateplením, až potom sa buduje 
vo vnútri. Postup prác bol dodržaný, kvalita prác je dobrá. Nič nenasvedčuje tomu, aby 
dodávateľom a zamestnancom MsÚ nedôveroval. Mesto vydáva nemalé prostriedky  
v rozpočte na chod plavárne. Ak projektant garantuje zníženie energetických  nákladov o 1/3 
a tieto peniaze sa následne premietnu do „kozmetických“ investícií, možno po jednoročnej 
úspore vykonanej dobrým zateplením, bude na to, aby sa odstránili všetky vnútorné 
nedostatky. Zvolený postup rezervu vytvára. Na plavárni je objektívne teplejšie, zatiaľ sa 
stretol  len s pozitívnymi reakciami.  Rekonštrukcia pokračuje ďalej. Plaváreň mala 
desaťročia, nikto z prevádzkovateľov nemal  záujem ju riešiť. Mesto tento problém vyriešilo. 
V prípade, že je nespokojnosť, berie zodpovednosť na seba. V prejave pána Totkoviča 
nepočul nič nové. Je stotožnený, že výber dodávateľa, spôsob dodávky, realizácia projektu 
i diela sú dobré. 
Ing. Totkovič – upozornil na bezbrehé míňanie peňazí, zvyšujú sa rozpočty. 
Ing. Adamský, Combin Banská Štiavnica, s. r. o. – navýšenie bolo asi 7 % objemu.  
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – požiadal, aby sa na otázky pána Totkoviča odpovedalo 
písomne a informácia bola daná aj poslancov MsZ, aby boli všetky strany spokojné.  
Ľ. Barák, poslanec MsZ – priklonil sa k niektorým názorom Ing. Totkoviča. Poznatky boli, 
projekt za 900 tis. Sk nevidel, súpis prác vypracoval Ing. Mičko. 630 tis. Sk bolo schválené 
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na úpravu interiéru. Postup je preňho divný, práce sa zvyšujú. Ľudia, ktorí chodia do plavárne, 
menia názor.   
Mgr. Balžanka-  toto je obviňovanie MsÚ, projekt je k dispozícii k nahliadnutiu na 
Mestskom úrade.  
Ľ. Barák – nerešpektujú sa návrhy, ktoré boli predložené.       
Mgr. Balžanka – veľa ľudí v meste zastáva názor, že plaváreň už mala byť dávno zatvorená. 
Mesto sa snaží udržať štandard Banskej Štiavnice. Plaváreň podľa návštevnosti má význam.  
Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP – reagovala na zvyšovanie rozpočtu 
na rekonštrukciu, zatiaľ sa nestretla s projektantom, ktorý by pri  projektovaní vedel 100 % 
zhodnotiť potreby. Keď sa rekonštrukcia „otvorí“, vtedy sa zistia skutočné potreby (detto 
Rubigall).  
Ing. Čabák, zástupca primátora -  je za vysvetlenie položených otázok. Zaujímala by ho 
výška rozpočtu, keby sa vyčíslili veci, ktoré vymenoval Ing. Totkovič. O nevyhovujúcej 
streche sa vedelo a bolo to nevyhnuté urobiť. Postup prác, o ktorom sa viackrát diskutovalo, 
bol odhlasovaný v MsZ. Snažili sa rozhodnúť čo najspravodlivejšie.                                           
Ing. Adamský – podal vysvetlenie k prácam naviac, ktoré sú spojené so zatepľovaním. 
Zákazka bola zadaná firme Combin Banská Štiavnica, on sa postará o to, aby sa zistené 
nedostatky odstránili.   
RNDr. Bačík, konateľ Bytovej správy, s. r. o. – k vchodovým dverám, sú hliníkové s 
trojitým vákuovým sklom, čiže ďalšie vnútorné dvere sú zbytočné. Požiadavka plavcov bola, 
aby bola hĺbka vody v bazéne zachovaná. Výška stropu nerozhoduje, lebo v priestore je obeh 
teplého vzduchu. Uskutočnil sa poslanecký prieskum v ZŠ A. Sládkoviča, využil túto 
príležitosť a pozval poslancov na obhliadku priestorov plavárne. Keď budú vystavené faktúry, 
bude o ich výške za ucelený mesiac informovať.   
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – veľa z toho, čo tu odznelo, je pravda. O plavárni sa 
veľa a dlho diskutovalo v MsZ, v MsR, v komisiách. Od pána Totkoviča je netaktné 
obviňovanie poslaneckého zboru, že problém plavárne prešli bez prehliadnutia. 
Po tomto príspevku bola téma plavárne ukončená.   
 
PhDr. Bujnová, CSc., kronikárka mesta – spracovala zápisy do kroniky mesta za roky 
2004 a 2008. Materiál bol v mesiaci apríl 2009 prerokovaný v Komisii kultúry MsZ 
a nedostal sa na rokovanie MsZ. Spýtala sa prečo. 
Ing. Piliar, ved. odd. organizačného, VS a SV – materiál bude predložený na rokovanie 
MsR v mesiaci november 2009.  
  
Ing. Michna, poslanec MsZ – k parkoviskám Drieňová, pri niektorých domoch sa vytvárajú 
„divoké“ parkoviská (pod Domovom Márie). Terén sa znehodnocuje. Požiadal o upozornenie 
parkujúcich. 
K zatepľovanie domu Ul. L. Svobodu A5 – celý proces bol z jeho pohľadu chaotický. 
Požiadavky obyvateľov domu  boli mierené na firmu, ktorá práce realizovala, bol návrh, aby 
mesto v rámci dobrých vzťahov s touto firmou ju požiadalo o skoré ukončenie realizácie prác. 
Mgr. Balžanka -  je možné v rámci stavebného povolenia zistiť, kto je dodávateľom 
a upozorniť firmu na nevhodný priebeh prác do budúcna. Aj keď sa to mesta netýka, navrhol 
dať stručnú informáciu do Štiavnických novín.  
 
Ing. arch. Mravec, poslanec MsZ – prechod z Dolnej ružovej ulice na  Ul. Akademickú 
ulicu je často využívaný, navrhol dať informačnú tabuľu o možnom prechode cez tento 
chodník,  
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- spýtal sa ako bola riešená oprava kanalizačnej šachty na Novozámockej ulici, 
- plocha pod Remeslom, teší ho, že sa upravuje, dúfa že dostane zelený vzhľad, počul však, že 
nejaký podnikateľ tam chce riešiť parkovisko, 
- priestor pred Fricákom zo strany Hríba – sú tam kríky, nečistia sa tam smeti, vidno to hlavne 
na jar a jeseň.  
Ing. Hlinka – na Ul. Novozámockej, poklop bol opravený, zabetónovaný, 
- priestor pri Fricáku  sa vyčistí.   
Ing. Čabák – Banskoštiavnický skrášľovací spolok má v pláne označiť spojovací chodník 
ulíc Dolnej ružovej a Akademickej ulice, do konca roka chcú urobiť opravu schodišťa. 
Najneskôr do začiatku ďalšej turistickej sezóny by to malo byť.  
Upozornil na strácanie sa čísiel domov pri rekonštrukciách, upozornil na to odd. výstavby, 
aby dávala do podmienok stavebného povolenia spätné označenie budov číslami a názvami 
ulíc (kvôli orientácii).  
Poklop na Novozámockej ulici bol znovu odcudzený.  
 
P. Ivaška, poslanec MsZ – opätovne pripomenul potrebu vypílenia drevín v úseku od Správy 
ciest po Skanzen, 
- smetné nádoby na Drieňovej sú často preplnené, vyzerá to veľmi neesteticky, je treba sa tým 
zaoberať, 
- v úseku cesty pri soche A. Kmeťa začínajú vypadávať kocky z novo opravovanej cesty.  
Ing. Čabák – mesto reaguje, reklamuje vypadávanie kociek u realizátora stavby.  
Vypílenie zelene – mesto musí upozorniť vlastníkov pozemkov. 
P. Heiler – na Ul. Straku a Pátrovskej nebol urobený odvoz smetí z dôvodu poruchy 
mechanizmu, peniaze na jeho opravu neboli. Smeti sa odvážali starými mechanizmami. 
V roku 2010 je predpoklad získania nových mechanizmov v súvislosti s úspešným projektom 
„Zberný dvor“. Stavom zberných nádob sa zaoberali, je povinnosťou majiteľa zabezpečiť 
dostatok zberných nádob a ich obnovu. V budúcom roku sa očakáva zlepšenie stavu 
odpadového hospodárstva, budovanie nových stojísk odpadov (vrátane separovaného 
odpadu). 
Mgr. Balžanka – pochválil TS, m. p. za údržbu cintorínov, ktoré boli upravené veľmi dobre.   
Ivaška -  upozornil, že kopenie smetí môže spôsobiť premnoženie potkanov. 
P. Heiler – poruchou vozidla bol vynechaný zvoz, čo sa rieši náhradnou technikou, termíny 
sa posúvajú.   Odpad sa vozí aj poobede, oprava vozidla sa rieši.  
Ing. Čabák –možným  riešením je zvýšenie počtu zberných nádob na odpad a zvoz v sobotu 
a nedeľu.  
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ – harmonogram zvozu bol predložený, treba aby TS dali 
podmienky, koľko nádob je potrebných a kto ich má zakúpiť.  
Hájik –na ceste smerom ku Kalvárii je pri akciách zvýšený počet áut, cesta je úzka, treba sa 
nad tým zamyslieť.    
Kanál na Novozámockej ulici -  poklop, navrhol požiadať StVaK o riešenie.  
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ -  poďakovala za opravu Ul. B. Nemcovej, sú tam 2 
poklopy, jeden je zaasfaltovaný a jeden zacementovaný, upozornila na riziko ich prepadnutia, 
- na rokovaní k cintorínom upozornila, že v hornom štefultovskom sa bránička nedá zavrieť, 
stav pretrváva, 
- Suchý tajch – nádoby na odpad sú nevhodne umiestnené, je pred nimi blato a mláky, nedá sa 
k nim dostať, navrhla nádoby premiestniť na spevnenú plochu, 
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- zastávka horný mlyn – jedna časť čakárne je  poškodená,  
- upozornila na zlú informáciu o termíne konania MsZ v Štiavnických novinách, 
- Partizánska ulica – treba obhliadnuť jej dostupnosť, 
- hlasovacie zariadenie, zaujímala sa ako sa bude riešiť + ozvučenie rokovaní MsZ, spýtala sa, 
či je možnosť riešiť ich cez projekty, 
- kosenie na niektorých úsekoch bolo len 2x, vlani sa kosilo 3x, spýtala sa či, boli znížené 
výkony oproti min. roku, 
- písomné interpelácie s fotkami odovzdala primátorovi mesta.   
Ing. Dudík – Drieňová sa kosila 3x, posledné kosenie bolo len teraz. 
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – tlmočila poďakovanie seniorov za akciu – úcta k starším,  
- spýtala sa, či by spoj ráno 5.50 hod. z Povrazníka mohol chodiť cez mesto (10 – 15 ľudí),   
- žiadala urobiť zábradlie v skratke z Kolpašskej ulice na Drieňovú (od žel. stanice na Ul. 
Svobodu), ide o 5 m zábradlia, skratku využíva veľké množstvo ľudí, lebo chodník v tomto 
úseku končí.  
 Ing. Čabák – všetky zmeny autobusov sú uzavreté, ekonomicky to nie je možné.  
Ing. Hlinka – v skratke ulíc nie je miestna komunikácia ani chodník, ak sa stane úraz, mesto 
berie na seba zodpovednosť. Prejsť sa dá cez Fándlyho ulicu alebo cez Pátrovské schody.   
 
Mgr. Palášthy, poslanec MsZ – zaujímal sa: 
- či bude cez sezónu fungovať vlek, 
- či sa bude sťahovať útulok z terajšieho priestoru.  
Mgr. Balžanka – vlek bude (informácie sú na webe), útulok sa bude riešiť spolu 
s odpadovým dvorom.  
 
Prof. RNDr. Hilbert, poslanec MsZ – na Malej okružnej ulici je realizovaná 3 veľká stavba, 
denne tam chodia veľké ťažké autá, poškodzujú cestu (kocky vypadávajú), spýtal sa, či Mesto 
zaviazalo staviteľov, že po rekonštrukcii, resp. v priebehu stavby cestu opravili. 
Ing. Čabák – majú za úlohu cestu v jarnom období opraviť.  
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ – žiadal doplnenie verejného osvetlenia na novovytvorenom 
parkovacom mieste na Ul. L. Svobodu (pri ružovom paneláku), 
- na Lesníckej ulici 1, 2, 3, sú septiky a je problematické vyriešiť kanalizáciu. V prípade, že 
bude možné podať nejaký projekt, bolo by vhodné žiadať peniaze, tiež pozemok okolo 
bytoviek je vo vlastníctve Rudných baní, navrhol požiadať o jeho prevod do vlastníctva 
mesta. 
Mgr. Babiaková – vlastníctvo bytov je fyzických osôb, byty sú odpredané aj so septikom.  
Mesto môže byť nápomocné pri riešení problému.  
RNDr. Bačík – akútne treba riešiť parkovacie miesta na Ul. Straku. 
Mgr. Balžanka – k problému parkovania na Drieňovej sa uskutočnila porada kompetentných, 
sú predložené návrhy do rozpočtu mesta pre budúci kalendárny rok v objeme 2 mil. Sk. 
 
PaedDr. Klauz, poslanec MsZ – informoval o činnosti komisia zdravotnej, sociálnej a 
bytovej, ktorá zasadá každý mesiac, dochádza k nekontrolovaným výmenám bytov, veľký 
počet žiadostí je od rómskych občanov. Navrhol hľadať možnosti výstavby malometrážnych a 
málo nákladových bytov, hľadať možnosť príspevkov, aby sa ľudia sami podieľali na 
budovaní bytov. Nájsť lokalitu a niečo s tým urobiť.   Bytová komisia rieši to, čo nemôže 
vyriešiť. 
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- Na Ul. Hviezdoslava 4, 5, 6 sú  byty v osobnom vlastníctve,  pozemok je mestský, je 
zarastený, je na ňom neporiadok (materiál odovzdal primátorovi mesta).  
 
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – zaujímal sa ako pokračuje zámer výstavby TESCA, 
- spýtal sa, aké výkopové práce sa realizujú v parku na Križovatke.   
Mgr. Balžanka – je v telefonickom kontakte so zástupcami TESCA, do decembra chcú 
požiadať o stavebné povolenie na zberné suroviny a TESCO, predpokladaný termín otvorenia 
a dostavania je júl 2010.  
K rozkopávke na Križovatke, táto je oficiálna na základe žiadosti slovenských 
telekomunikácií, menia staré telefónne vedenie a sčasti vedenie v zmysle projektu optická 
sieť. Je predpoklad, že pozemok bude v jarnom období daný do pôvodného stavu + výsadba 
zelene.  
  
Ing. Mojička, poslanec MsZ – spýtal sa, ako je to s odpredajom a prenájmami mestských 
pozemkov. 
- na Zigmundke, ako sa rieši problém s pánom Takáčom, 
- vyslovil pochvalu za vynikajúcu koordináciu MsPo počas sviatku Všetkých svätých,  
- tlmočil pochvalu za veľmi dobrý program ku dňu úcty k starším. 
 JUDr. Lukačko – pán Takáč dostal poslednú výzvu na odstránenie vrakov, ak nebude 
reagovať, bude mu vyrubený záber verejného priestranstva a vec bude postúpená na riešenie 
ObÚ ŽP za ohrozovanie ŽP. Posledná 30 dňová lehota plynie.     
Mgr. Balžanka – k prenájmu a predaju pozemkov - na poslednej MsR bol predložený 
pracovný materiál Zásad hospodárenia s majetkom mesta, návrh bude predložený na 
rokovanie komisií, zverejnený, súhrn pripomienok bude predložený do MsZ. Zásady musia 
byť menené v súvislosti s celoslovenskou legislatívnou zmenou.  
Navrhol do ŠN napísať oznam, že mesto aktuálne nerealizuje nové prenájmy a odpredaje, 
pretože prebieha legislatívny proces. Úlohu adresoval  JUDr. Jaďuďovej.  
JUDr. Jaďuďová – reagovala, že každému žiadateľovi je písomne odpovedané.    
 
I. Beňo, poslanec MsZ – pochválil akciu ku dnu starším, program bol vynikajúci, treba 
poďakovať všetkým, kto sa oň pričinil. 
Na Ul. Šmidkeho robila sa kanalizácia, je tam blato, špina, spýtal sa ako sa to bude riešiť.  
Zvoz odpadu – na Učiteľskej ulici 8, 10, 12 majú svoje nádoby zamknuté a stačia. Ľudia sú 
nedisciplinovaní, odpad nechávajú na zemi pri nádobách, nenosia ho do nádob, ktoré sú ich.  
 
Mgr.  Balžanka – bol oslovený obyvateľmi mesta – vytipovať lokalitu v historickom centre 
mesta, kde by sa dala v zimnom období urobiť malá ľadová plocha s bufetom, návrhy mu 
treba postúpiť.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 160 - 
 
 
 
16. Záver   
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu primátor mesta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 17.20 hod. ukončil.   
 
Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou. 
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
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