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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa  14. 12. 2009 

 
 
 

Program: 
 1. Otvorenie  
 2. Kontrola plnenia uznesení  
 3. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2010, 2011 a 2012  
 4. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica pre roky 2010, 2011 a 2012     
 5. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností  
 6. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach  
 7. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    
     stavebné odpady    
 8. Návrh VZN – zmeny a doplnky č. 2, Územný plán mesta Banská Štiavnica     
 9. Program rozvoja bývania mesta Banská Štiavnica  
10. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica   
11. Správa o zhodnotení stavu parkovania + doplnenie režimu parkovania v meste Banská   
      Štiavnica  
12. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2009  
13. Návrh na odmenu hlavného kontrolóra   
14. Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2010  
15. Návrh na odmenu poslancom MsZ   
16. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica  
     a) Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku mesta – Katolícke    
         gymnázium na  Ul. Kammerhofská č. 177/1  
     b) Návrh na vybudovanie nadstavby budovy súp. č. 52, k. ú. Banská Štiavnica – N. Kaník   
17. Rôzne   
     a) Integrovaná stratégia rozvoja územia Verejno-súkromného partnerstva OZ Zlatá cesta   
        pre  Program LEADER 
     b) Voľba prísediaceho súdu – Okresného súdu v Žiari nad Hronom 
18. Interpelácie a dopyty 
19. Záver   
 
 
 
Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo,  Ing. Miriam Blaškovičová,   
                            Ing. Juraj Čabák,  MVDr. Stanislav Ďurkan,   Peter Ivaška, PaedDr. Milan   
                            Klauz, Helena Koťová,  Ing. Ondrej  Michna,  Ing. arch. Peter Mravec,  
                            Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  Palovič, Ing. Marián  Zimmermann  
 
    ospravedlnení: Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., Ing. Ján Mojička, PhDr. Peter Šemoda  
 
     Na rokovaní bola  82  %-ná účasť  
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 3. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  
 4. Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL Banská Štiavnica, s. r. o. 
 5. RNDr. Pavel Bačík,  BS, s. r. o., Banská Štiavnica 
 6. JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo  
 7. Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  
 8. JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku   
 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 
15. p. Kuhn, MsÚ 
       
                                                                           
Ďalší prítomní:   
VIO TV   
Mgr. M. Kríž – ŠN 
H. Podracká – KSS 
PhDr. Bujnová, CSc. – kronikárka 
S. Maruniak – PO-MA, s. r. o. 
Ing. arch. G. Szalay, AGS ateliér 
N. Kaník 
MUDr. Ferjančíková, Nemocnica Banská Štiavnica 
MUDR. Luptáková, Nemocnica Banská Štiavnica  
V. Poprac, dobrovoľný HaZZ 
  
 
 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13.10 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. Osobitne 
privítal podpredsedu NR SR JUDr. Miroslava Číža, ktorý vystúpil k predloženému návrhu 
rozpočtu mesta. Primátor ospravedlnil poslancov Ing. Jána Mojičku, prof. RNDr. Huberta 
Hilberta, PhD. a PhDr. Petra Šemodu, ktorí na zasadnutí neboli prítomní, tiež ospravedlnil  
pani prednostku MsÚ Mgr. Babiakovú, ktorá sa z akútnych zdravotných dôvodov nemohla 
zasadnutia zúčastniť.  Predložený program rokovania bol jednomyseľne schválený. Za 
overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Ing. arch. Petra Mravca a RNDr. 
Pavla Bačíka.  Za skrutátora bol primátorom mesta určený Ing. Juraj Čabák, zástupca 
primátora mesta. Zápisnicu spracovala Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ.      

 
 2. Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila a spracovala ju prednostka MsÚ  
Mgr. Babiaková. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 120/2009 
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. novembra 2009 a z rokovania mimoriadneho Mestského   
     zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 19. novembra 2009, bez pripomienok.  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                      za 14/proti 0/zdržali sa 0 
  
 3. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2010, 2011 a 2012  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Kamila Lievajová, ved. ekonomického oddelenia. Spravodajstvo 
k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – uviedol, že v čase tvorby rozpočtu nie je 
známy výnos daní, v príjmovej časti sa vychádza zo skutočností roku 2009. Výdavková časť 
je poznamenaná proti krízovými opatreniami, avšak práva zamestnancov nebudú dotknuté. 
Materiál obsahuje Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov mesta pre roky 2010, 
2011 a 2012, tabuľkovú časť – príjmy a výdavky, rozpočty škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, Stanovisko hlavného kontrolóra. 
Príspevky pre športové kluby sú rozpísané na každý klub zvlášť. Dočasne je pozastavená 
účinnosť VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2005, v znení jeho Dodatkov, o dotáciách 
a daroch poskytnutých z rozpočtu mesta.  Schodok rozpočtu bude vyrovnaný bankovým 
úverom, mesto zatiaľ nerokovalo s peňažnými ústavmi.  
Prílohou rozpočtu sú i tabuľky spracované projektovým manažérom Marekom Kapustom, 
o schválených, podaných a pripravovaných projektoch zo štrukturálnych fondov.       
JUDr. M. Číž – prihovoril sa prítomným poslancom MsZ, minulý aj tento rok priniesol 
významný impulz, ktorý pritiahol pozornosť na Banskú Štiavnicu. Mesto sa opäť po 
obrovskom hospodárskom prepade posunulo. Zmeny, ktoré prišli po 90-tych rokoch, sa na 
tomto negatívnom stave výrazne podpísali. Faktom je, že prístup do Banskej  Štiavnice je 
komplikovaný. Strategické úvahy sa posúvajú, aktivity mesta a MsZ musia smerovať tým 
smerom, ktorý je pre Štiavnicu prioritný, a to je cestovný ruch a školstvo. Novou dominantou 
Banskej Štiavnice je lyžiarsky vlek a práve sem treba smerovať aktivity. Mesto získalo 
kultúrny stánok pre 500 – 600 osôb, je rád, že ide o staré miesto, ktoré je v historickom 
centre. Víziou je urobiť z tohto stánku atraktívny priestor a premeniť ho na multifunkčnú 
budovu. Banská Štiavnica má sezónny charakter a pre investora je náročná. Veľký význam 
má dobudovanie kultúrnej a športovej infraštruktúry. Predpokladaná výška úveru má slúžiť 
všetkým, generácii, ktorá ho užíva. Eurofondy sú nenávratnou možnosťou financovania 
aktivít mesta. Banská Štiavnica má stále veľa priateľov a prestíž, priority rozpočtu sú dobre 
nastavené. Je rád, že na konci volebného obdobia sa stretol s poslancami MsZ, poďakoval za 
kus práce, ktorý sa urobil a poprial všetkým príjemné sviatky.    
Mgr. Balžanka -  predložený návrh rozpočtu  bol prediskutovaný v Komisiách zriadených 
MsZ. Snahou mesta je úver brať postupne, aby sa vedel efektívnym spôsobom splácať. Dnes 
mesto disponuje 200 tis. € a je v dobrej finančnej kondícii.          
Ing. Lievajová – povedala, že na účte je dotácia MF SR, mesto sa rozhodne, čo z toho 
zaplatí.   
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Diskusia:  
Ľ. Barák – zaujímal sa, prečo sa príspevok pre OZ Kruh zaraďuje do rozpočtu mesta, myslí 
si, že mesto by malo prijať VZN o dotáciách pre ostatné školské zariadenia. Minulé MsZ 
nebolo nadšené myšlienke otvárať ďalšiu materskú školu. Mesto má svoje škôlky a ak sa 
budú otvárať ďalšie neštátne zariadenia, mesto bude likvidovať svoje materské školy. Toto by 
sa malo vysvetliť.  
Mgr. Palášthy – zákon určuje výšku % pre neštátne školy, ak sa nevie suma, môžeme sa 
baviť len o percentách. Toto bolo predmetom Komisie školstva pri MsZ.  
Ľ. Barák – suma, ktorú mesto zariadeniam poskytne by sa mala stanoviť  % v prijatom VZN. 
Materských škôlok na území mesta je veľa, mestské budú možno zanikať.  
Mgr. Palášthy – 100 % bolo vždy prefinancovaných, teraz sa nevie povedať presná suma.  
PaedDr. Ebert – do budúcna to nie je možné presne určiť, od budúceho školského roku 
pravdepodobne nastúpi ďalšia, cirkevná materská škola.  
Ing. Lievajová – mesto je povinné prijať VZN, predloženie jeho návrhu sa plánuje v januári 
2010. Mesto je povinné financovať mestské i ostatné školstvo. Do rozpočtu mesta sú od 
januára zaradené všetky zariadenia. Zatiaľ je výška dotácií nezmenená. Rozpis bude detailne 
predložený na najbližšie rokovanie MsZ.  
RNDr. Bačík – vyjadril sa k úverom pre školy, mesto poskytne peniaze a školy ušetria svoje 
vlastné prostriedky. Čiže úver bude generovať peniaze pre školy. Mesto to môže regulovať 
cez originálne kompetencie.  
Podľa neho sú v rozpočte položky, ktoré by sa dali zredukovať, napr. vzdelávanie 
zamestnancov, príspevok pre ICM, dotácia na činnosť STKM.  Poprosil, skôr ako sa peniaze 
STKM prevedú, aby mesto komunikovalo s BS, s. r. o, či klub nemá podlžnosti. Rezervu vidí 
aj v cezhraničnej spolupráci so Šoproňou. Spýtal sa na položku vodovod Ul. Pustá a v čom 
bude spočívať investícia do interiéru radnice 
Mgr. Balžanka – rozpočet je pestrý, ale aj pri znížení  príjmovej časti mesto poskytuje 
rovnaké služby a za rovnakú sumu pre obyvateľov. Rozpočet je navrhnutý tak, aby mesto 
vedelo slušne poskytovať  všetky služby obyvateľom. Mesto vždy svoje dohody korektne 
plní. V rámci rozpočtu sa schváli rámec, mesto bude tak postupovať, aby neboli dotknuté 
žiadne práva.  
K PD vodovod Pustá ulica – mesto Banská Štiavnica po dlhom čase zužitkováva projekty, 
ktoré boli pripravené na oddelení výstavby. Keby neboli tieto projekty nachystané, mesto na 
ich realizáciu nedostane peniaze, snahou je získať financie cez štrukturálne fondy.  
Ing. Čabák -   v prípade budovania vodovodu ide o podobnú akciu ako pod Širokým vrchom, 
kde si občania v rámci zapojenia do verejných prác vybudovali studňu. Mesto dá spracovať 
PD, vodárne urobia vodovod.  
Mgr. Balžanka – vysvetlil, že rekonštrukcia radnice sa realizuje cez nadáciu SPP.  
PaedDr. Klauz -  k položke klub dôchodcov povedal, že Klub dôchodcov Štefultov má vyšší 
príjem ako Klub dôchodcov na Nám. sv. Trojice, do budúcna navrhol stanoviť rozpočet na 
člena. Ďalej žiadal vysvetlenie k položke – zhodnocovanie odpadov.  
Mgr. Balžanka – Kluby dôchodcov sú napojené na rozpočet mesta, jeden človek sa stará 
o aktivity, zverený majetok, organizačné oddelenie kontroluje činnosť týchto zariadení 
a mesto refunduje náklady spojené s ich činnosťou. Vysvetlil, že priestory KD v meste sú 
menej energeticky náročné ako na Štefultove. Predmetom diskusie v roku 2010 bude 
zracionalizovanie majetku mesta na Štefultove.  
Ing. Lievajová – ku zhodnocovaniu odpadov – na kapitole 06  prechádza financovanie 
projektu na zberný dvor a zhodnocovanie odpadov vyše 5500 € do budúceho roku, na kapitole 
5 je samotná realizácia zmien, bude čerpaný nenávratný finančný príspevok.   
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Mgr. Palášthy – spýtal sa, či Mestské lesy Banská Štiavnica budú schopné uhradiť splátku za 
prenájom lesných pozemkov, ktorá bola odložená.  
Mgr. Balžanka – myslí si, že bude uhradená, mesto bude informovať o situácii v Mestských 
lesoch.  
P. Ivaška – spýtal sa či bude úprava VZN č. 1/2005, granty pre kultúru a šport, v rozpočte nie 
je uvedená žiadna výška. Termín na podávanie žiadostí v I. kole pre budúci rok je do konca 
februára.  
Mgr. Balžanka – účinnosť VZN č. 1/2005 bola pozastavená v II. polroku roka 2009, 
nezastavujú sa však aktivity klubov, ktoré svoju činnosť realizujú. Súčasná ekonomická 
situácia je taká, že by bolo chybou sľubovať čiastky teraz. Navrhuje sa i ďalšie pozastavenie 
účinnosti VZN č. 1/2005. Aby nedošlo ku kolapsu, tri športové oddiely sú priamo 
financované z rozpočtu mesta, pri I. úprave rozpočtu sa možno peniaze uvoľnia aj pre ostatné  
aktivity. 
P. Ivaška – v rozpočte je pre spoločnosť PO-MA plánovaná čiastka 20 tis. €, oni však 
požadujú sumu 26 555 € (doložená písomná pripomienka).  
Mgr. Balžanka – mesto si ctí spoluprácu s týmto subjektom, návrh je ale taký, ktorý 
zodpovedá roku 2009. Mesto si plní podmienky, pri nedodržaní dohôd by mohlo dôjsť 
k zániku činnosti. Rozsah vysielania by mal byť zachovaný na úrovni roku 2009.  
Rozlúčil sa s pánom podpredsedom NR SR.  
Ing. arch. Mravec – stanovisko za Komisiu RR, výstavby, RM, ÚP a ŽP – komisia 
odporučila urobiť opatrenia na zvýšenie príjmovej časti rozpočtu.  V prípade, ak mesto 
požiada o úver, navrhuje predložiť na rokovanie MsZ analýzu príjmov, či bude mesto schopné 
úver splácať. Komisia navrhla v jednotlivých VZN (ďalšie body rokovania)  zvýšiť sadzby 
tak, aby došlo k pozitívnemu vývoju v príjmovej časti rozpočtu.   
Je rád, že mesto neupúšťa od investícií a chce ich dotiahnuť do úspešného konca. Spýtal sa 
k niektorých položkám:  
- dotácia na plaváreň – robí sa rekonštrukcia, zároveň sa zvyšujú náklady na prevádzku, 
- doplatok dotácie FK r. 2008 – či to znamená, že v roku 2008 sa FK nezaplatilo nič, 
- Rubigall – náklady na energie, je zvedavý čo prinesie rekonštrukcia objektu, 
- k investícii rozvoju obcí – je predložený návrh rozpočtu na PD Akademická ulica, suma sa 
mu zdá neúnosná. Chýba rozpočet na Mládežnícku ulicu, táto ulica nie je ani vo výhľade. 
29 tis. € na PD sa mu zdá veľmi veľa,  
- vodovod Pustá ulica, 300 tis. Sk na PD je vysoká čiastka,  
- položka byty Drieňová – 20 tis., čo to je, 
- PD KaSS – 26 tis. €, spýtal sa ako je suma stanovená, je vysoká,  ďalej je plánovaná 
rekonštrukcia KaSS, keď sa plánovala výmena budov, či toto nikto nevedel, 
- ďalej je plánovaný nákup čistiaceho vozidla, zároveň aj nákup plošiny pre TS, m. p., či to 
nevie počkať do ďalšieho roku, 
- finančné operácie – plánované splácanie istiny v roku 2010 je 85 tis., v rokoch 2011 a 2012 
je to už 170 tis., predpokladá že je to v súvislosti s braním úveru.  
Najviac ho však zarazil katolícky spolok.  
Mgr. Balžanka – odpovedal, dane – bolo by najľahšie, keby mesto celú záťaž, ktorá by 
mohla niekomu chýbať, presunulo na obyvateľov. Reálnym faktom je, že zvýšenie sadzby 
dane málokde viedlo aj k zvýšeniu výnosu z dane. Mesto má relatívne úspešný výber daní, 
poplatkov za odpady, tretí rok sa nebudú tieto poplatky zvyšovať. Výdavky, ktoré vznikli nad 
rámec, napr. pri separovanom zbere, boli vytvorené aj hospodárskou krízou (bol narušený 
obchod s komoditami) aj na toto sú určené prostriedky, ktoré mesto získalo na zmiernenie 
dôsledkov hospodárskej krízy, aby sa mesto vedelo vyrovnať s takýmito záležitosťami.  
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Vo vzťahu k plavárni, na rok 2011 a 2012, ide o návrh. Dnes je ťažko povedať, koľko energie 
bude objekt stáť. Futbalový klub – vec v roku 2008 nebola uhradená, ani v roku 2009, 
rokovanie bolo s FK, dnes mesto na tento účel prostriedky má a dlh vyrovnáva.  
Akademická ulica – bolo urobené verejné obstarávanie, ulica sa projektuje, práce pokračujú. 
Mládežnícka ulica  je v rozpočte ešte tento kalendárny rok, aby sa urobila spojnica s centrom 
mesta, v prípade realizácie jednosmernej premávky. 
KaSS – mesto bolo úspešné pri zámene budov, je ambíciou požiadať o prostriedky v rámci 
projektu rozvoja infraštruktúry CR a kultúry, mesto potrebovalo na PD 26 tis. € (zadanie – 
komplexné  zariadenie na polyfunkčný, kultúrno spoločenský konferenčný priestor, 
s komplexným a kompletným zariadením tohto objektu).   Mesto toto neplatí z rozpočtu, ale 
nad rámec sa prostriedky získali z Ministerstva financií, ako účelová dotácia na tento projekt.  
Čistiace vozidlo je zarátané ako výdavok a príjem, ktorý sa vzťahuje k predloženému projektu 
zberného dvora. V priebehu niekoľkých týždňov bude známy výsledok. Plošina – mesto 
zaraďuje určité prostriedky ako transfer na kúpu a údržbu mechanizmov.   
Ing. Čabák – dodal, že mechanizmy sú, ale opotrebované. Snahou je získať plošinu cez 
projekty.  
Ľ. Barák – myslí si, že nájom Mestských lesov mal byť daný do rozpočtu. MsL majú svoje 
orgány, ktoré môžu požiadať o oddialenie platby nájmu. Mal pripomienku k transferu na 
nákup vozidiel pre TS, m. p. Schvaľoval sa cenník, kde došlo k zvýšeniu cien a ešte dostanú 
aj príspevok od mesta.     
Ing. Lievajová – odpovedala, nájom lesov bude riešený pri úprave rozpočtu, ak podajú 
žiadosť o oddialenie platby nájmu, bude to ťažké upravovať. Lepšie by privítala príjem na 
tejto položke. Platba je presunutá do roku 2010.  
K údržbe mechanizmov -  v príspevku sú zahrnuté náklady na mechanizmy, ktoré používa 
mesto. Transfer nie je zahrnutý v cenníku, mechanizmy sa opravujú, platí sa poistné, sú tu 
zahrnuté všetky skutočné náklady.  
P. Heiler – odpovedal, že vozidlá nie sú účtované podľa cenníka, ale podľa skutočných 
nákladov. Mechanizmy sú málo nasadzované. Ide o priame náklady a mechanizmy sa sezónne 
odhlasujú z poistenia.  
RNDr. Bačík – k plavárni - bude informovať o nákladoch, koľko peňazí je potrebné mesačne 
na prevádzku oznámi až podľa vyúčtovania a jednotlivých faktúr.  
Ing. Blaškovičová – zaujímala sa o peniaze na Kammerhofskú ulicu. 
Mgr. Balžanka – tieto zatiaľ nie sú zahrnuté v rozpočte, sú schválené v národnom rozpočte, 
Banská Štiavnica figuruje ako položka. Ide o balík, MsZ rozhodne, na čo bude použitý.   
Ing. Blaškovičová – zaujímala sa, ako bude fungovať plaváreň v roku 2010, prípadne ak 
niekto prejaví záujem o jej prevádzku, na koho sa má obrátiť.  
Mgr. Balžanka – v prípade plavárne sa treba obrátiť na konateľa Bytovej správy, s. r. o..  
Ľ. Barák – čo sa týka príspevkov na šport, bolo by dobre, keby peniaze boli a podporovali sa 
športové aktivity. Nastúpená cesta bola optimálna, nemalo by sa z nej zľaviť.  
Ing. Čabák -  v predchádzajúcich rokoch sa peniaze rozdeľovali, bolo by tomu tak aj naďalej, 
keby bolo z čoho. Tento rozpočet je opatrný a nesie istý progres. Istá športová skupina bola 
uspokojená, teraz treba aby aj iná skupina, ktorá sa podieľa na usporiadaní kultúrnych 
podujatí bola tiež uspokojená. Je snaha z nastúpené trendu neustúpiť, ale pri zachovaní istej 
triezvosti a opatrnosti pri tvorbe a následnej úprave rozpočtu, podľa výberu daní, resp. iných 
príjmov rozpočtu.   
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pozmeňovacích návrhov prijalo      
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Uznesenie č. 121/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  

I.   rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre rok 2010  nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy              4 530 838 €     
- výdavky              2 910 110 €     

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy      264 856 €      
- výdavky      943 208 €      

 
3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

a. Základná škola J. Horáka     2 058 €      
b. Základná škola J. Kollára     4 989 €      
c. ŠKD pri ZŠ J. Horáka     3 500 €      
d. ŠKD pri ZŠ J. Kollára     1 700 €      
e. ŠJ pri ZŠ J. Horáka    10 108 €      
f. ŠJ pri ZŠ J. Kollára      5 175 €      
g. Základná umelecká škola   16 797 €      
h. Centrum voľného času     3 000 €      
i. MŠ Bratská       8 519 €      
j. MŠ 1. mája       4 500 €      

Spolu:      60 346 € 
 

4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 
a. Základná škola J. Horáka   578 895 €  
b. Základná škola J. Kollára   368 454 €  
c. ŠKD pri ZŠ J. Horáka     64 160 €  
d. ŠKD pri ZŠ J. Kollára     32 930 €  
e. ŠJ pri ZŠ J. Horáka      73 287 €  
f. ŠJ pri ZŠ J. Kollára      30 130 €  
g. Základná umelecká škola   244 251 €  
h. Centrum voľného času     83 169 €  
i. MŠ Bratská     210 863 €  
j. MŠ 1. mája     245 817 €  

Spolu:              1 931 956 € 
 

5. Rozpočet spolu 
- príjmy                        4 856 040 €  
- výdavky              5 785 274 €  

 
6. Finančné operácie 

- príjmy              1 034 777 € 
- výdavky        98 850 €  

 
II. vyrovnanie schodku rozpočtu návratnými zdrojmi financovania a to konkrétne   
     bankovým úverom.  
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B. b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
a.) výhľadový  viacročný rozpočet Mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  

mesta na roky 2011 a 2012  
b.) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 

2010- 2012 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                    12/0/1 
 
4. Návrh rozpočtu Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica pre rok 2010,    
    2011, 2012 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju riaditeľ TS, m. p. Peter Heiler, 
spracovateľkou je Katarína Bukátová, vedúca ekonomického úseku TS, m. p.. 
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – predložená správa obsahuje 
tabuľkovú časť a komentár k jednotlivým strediskám. 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – na stredisku verejné WC a Billa je nárast platov, čo automaticky zvýši 
nárast odvodov, odmien. Spýtal sa, či sa chystá nová stratégia fungovania mestských WC. 
P. Heiler – ide o reálnu potrebu na krytie nákladov, prácu budú riešiť cez malé obecné 
služby, režim je taký, že v priamom náklade nie je zahrnutá mzda. Ide o objektivizáciu 
nákladov.  
Ing. Blaškovičová – mala pripomienku k uvedenej sume na elektro materiál a energie, je  
nízka.  
P. Heiler -   jednotlivé roky sú rozdelené na položky el. energie a materiál. Celkový náklad tu 
ešte nie je uvedený, dôjde k ďalšiemu čerpaniu. Cena materiálu klesá, cena energie naopak 
narastá, pretože sieť verejného osvetlenia sa rozširuje. Cena bude porovnateľná s minulým 
rokom.  
Ing. Blaškovičová – chcela vedieť, koľko materiálu sa poskytlo, či sa spotrebovalo viac 
energie a o koľko sa rozšírila sieť. Ďalej  Ekonomická komisia žiadala uviesť rozpis 
pohľadávok a záväzkov.  
P. Heiler – uviedol, že pohľadávky k dnešnému dňu sú cca 57 556 €, sú časovo rozlíšené.  
Ing. Čabák – doplnil, že súčasťou predloženého materiálu je tabuľka - porovnanie nákladov 
na el. energiu a nákup elektromateriálu od roku 2004 po 15. 11. 2009.  
Ing. Hlinka – k uvedenej tabuľke povedal, že plnenie za rok 2009 je nízke, pretože sa 
plánovala výmena lám na Drieňovej, ktorá sa nerealizovala. Robilo sa osvetlenie Kolpašskej 
ulice a Ulice SNP v hornej a dolnej časti. Spotreba el. energie je na jednej úrovni. Na 
Mládežníckej ulici sa vymenili svietidlá, zvýšila sa spotreba (vyšší počet i svietivosť). Taktiež 
na Akademickej ulici sa robila výmena. Pri výške nákladov sa drží určitá hranica.  
Ing. Zimmermann – snahou bolo, aby sa osvetlili ulice, ktoré neboli dostatočne osvetlené. 
Niektoré ulice sa osvetľovali celú noc, v roku 2009 rozpočet zostal na úrovni 
predchádzajúceho roku.  V roku 2010 je úlohou vymeniť rozvádzače, úspora bude, ale 
peniaze budú ďalej investované.  
Ing. Čabák – prakticky  sa darí náklady na verejné osvetlenie udržať na rovnakej úrovni s 
tým, že sa zvyšuje doba svietivosti. Svietidlá nevyžadujú údržbu. Výsledkom rokovania pána 
primátora s marketingovým šéfom SSE je, že  došlo k dohode a k prehodnoteniu zaradenia 
mesta do kategorizácie odberateľov el. energie tak, že zmluva ktorá bola podpísaná do roku 
2011 bola predĺžená do roku 2012, za nasledovných podmienok - za rok 2009 bude vrátené 5 
€/1 MWh. V roku 2010 je dohodnutá sadzba el. energie mínus 15 % oproti roku 2009, v roku  
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2011 je cena na úrovni tohto roku a v roku 2012 je dohodnutá cena o 25 % nižšia ako v roku 
2009, za podmienky podpísania zmluvy dodatkami na roky 2010 – 2012.  Ide o prejav 
ústretovosti SSE, ďalšie benefity pri prevádzke osvetlenia mesta sú pripravené.  
Ing. arch. Mravec -  povedal, že materiál mal byť spracovaný zrozumiteľne, lebo nevie, 
s čím má údaje porovnať. Do budúcna požiadal spracovateľa, aby si dal na materiáli záležať.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo         
 

Uznesenie č. 122/2009 
Mestské  zastupiteľstvo  
A.   s c h v a ľ u j e  
       rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica pre roky 2010, 2011,    
       2012  nasledovne: 
 
Bežný rozpočet   2010  
  -  príjmy                           1 591 168  € 
  -  príjmy cez fin.operácie         208 490 € 
  -  výdavky                             1 795 417 €  
 
Bežný rozpočet  2011 
  -  príjmy      723 282 € 
                       -  výdavky                                 723 282 € 
 
Bežný rozpočet  2012 
                       - príjmy      723 282 € 
                       - výdavky                                  723 282 €  
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                    12/0/0 
 
5. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala poslankyňa  Ing. Blaškovičová – súčasťou materiálu je vysvetlenie, v ktorom sú 
uvedené zmeny v predkladaných návrhoch VZN (daň z nehnuteľností, miestne dane 
a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) oproti minulému roku.     
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 123/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    s c h v a ľ u j e   

v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, v zmysle §-u 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 
ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.   3/2009 
o dani z nehnuteľností. 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                12/0/0 
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6.  Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala poslankyňa  Ing. Blaškovičová.     
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 124/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   

v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, v zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.  4/2009   
o miestnych daniach. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                         11/0/1 

 
 7. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady    
     a drobné  stavebné  odpady    
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala poslankyňa  Ing. Blaškovičová.     
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 125/2009 
Mestské  zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e   

            v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, v zmysle §-u 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.  5/2009  o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
     Prítomných 12, hlasovalo 12                                                              11/0/1                                      
 
 8. Návrh VZN – zmeny a doplnky č. 2, Územný plán mesta Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Prefertusová, vedúca odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP, podklady 
spracovala Ing. Marta Davidesová, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚP podkladov 
a ÚPD obcí. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.  
Diskusia:  
RNDr. Bačík – zaujímal sa, aké boli náklady na spracovanie predložených Zmien a doplnkov 
č. 2 a kto ich bude znášať.  
Ing. Prefertusová – náklady hradí spoločnosť, ktorá iniciovala zmenu ÚPN. 
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RNDr. Bačík – materiál rieši aj územie Sitnianskej, spýtal sa, či mesto neuvažuje s tým, že 
by sa na nákladoch podieľalo, pripravilo by lokalitu pre IBV a pozemky by rozpredalo. 
Navrhol vybudovať infraštruktúru, aj na Drieňovej a pripraviť pozemky na predaj.  
PaedDr. Klauz – súhlasil s návrhom poslanca Bačíka a navrhol predpokladané náklady 
zahrnúť do rozpočtu mesta. 
Ing. Prefertusová – návrhy do rozpočtu mesta predkladá, ale nie všetky je možné 
akceptovať.    
Ing. arch. Szalay – reagoval na pripomienky, mesto môže urobiť porovnávaciu štúdiu, 
vyhodnotiť ju, aby bola optimálna, prípadne určiť nové lokality vhodné na IBV. Na toto 
upozorňovali spracovatelia ÚPN v roku 2004 až 2006. Mesto môže iniciovať zmeny 
územného plánu a ďalej sa rozhodovať, či ide do prípravy územia. Môže sa urobiť dohoda 
s vlastníkmi pozemkov. Schválením zmien nevyplýva mestu povinnosť zabezpečiť 
infraštruktúru. V dokumentácii je systém riešení. Je vecou mesta, do akej miery investorom 
pomôže.  
Mgr. Balžanka – k tomu, či mesto pôjde do prípravy nových lokalít samostatne, alebo 
s nejakým partnerom, bude diskusia.  
Ľ. Barák – teraz je predložený doplnok č. 2, mesto má páku, ak nezmení územný plán, na 
pozemkoch sa nemôže stavať. Keď sa materiál schváli, treba povedať, koľko to bude mesto 
stáť. Investor pozemky ďalej predá, infraštruktúru nevybuduje a potom sa majitelia pozemkov 
obrátia so svojimi požiadavkami na mesto. V rozpočte chýba nadväznosť, nie sú tam zdroje 
na dobudovanie chýbajúcich sietí.  
Mgr. Balžanka – každý, kto je majiteľom pozemku, mal zámer výstavby konzultovať 
s oddelením výstavby.       
Ing. arch. Szalay – každý, kto ide kupovať pozemky, musí si k nim vyžiadať 
územnoplánovaciu informáciu. Schválenie je prvým krokom, od toho sa odvíja cena 
pozemkov. Príprava rieši zaťaženie pozemkov.  ÚPN je flexibilný, MsZ má právo riešiť nové 
rozvojové lokality, resp. ich zrušenie.  
Mgr. Palášthy – poznamenal, že územie, ktoré je riešené (Sitnianska) je zle dostupné.  
RNDr. Bačík – spýtal sa - mesto dalo spracovať Urbanistickú štúdiu Drieňovej, ktorá rieši 
i možnosť výstavby RD, v zmysle ÚPN to nie je riešené.    
Ing. Čabák – odpovedal, že Urbanistickú štúdiu Drieňovej neriešil Ing. arch. Szalay.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo 
  

Uznesenie č. 126/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Správu o spracovaní Zmien a doplnkov č. 2,Územného plánu mesta Banská Štiavnica,  
2. „Návrh zmien a doplnkov č. 2, Územného plánu mesta Banská Štiavnica“, v zmysle zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný 
zákon), vypracovaný autorizovaným architektom Ing. arch. Gabrielom Szalayom, 
registrovaným Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, s obchodným názvom 
podnikateľského subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi.  

3. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. j. KSUBB-2009-831/1405-
1:OUP zo dňa 12.10.2009 o preskúmaní procesnosti obstarávania, súladu návrhu   
s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa a so všeobecne záväznými právnym 
predpisom  Návrhu zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Banská Štiavnica, 
v zmysle § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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B. s c h v a ľ u j e 
1. „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Banská Štiavnica“  v zmysle zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v platnom znení, vypracované autorizovaným 
architektom Ing. arch. Gabrielom Szalayom, registrovaným Slovenskou komorou architektov 
pod č. 0044 AA, s obchodným názvom podnikateľského subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom 
v Prievidzi v roku 2009 a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá sa schvaľuje všeobecne 
záväzným nariadením mesta Banská Štiavnica  č.6/2009 o záväzných častiach. 
2. "Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, 
uplatnených počas prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 2, Územného plánu mesta 
Banská Štiavnica“  a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v  zmysle 
vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom. 
3. podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 stavebného zákona „Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.  6/2009 o územnom pláne Mesta Banská Štiavnica, 
zmeny a doplnky č. 2“.  
 
C.  u k l a d á 
     Mestskému úradu Schválené „Zmeny a doplnky č. 2, Územného plánu mesta Banská    
     Štiavnica“ uložiť na   Mestskom úrade v Banskej Štiavnici, na Krajskom stavebnom úrade   
     v Banskej Bystrici a na stavebnom   úrade. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                   8/0/5 
 
 9. Program rozvoja bývania mesta Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Prefertusová, vedúca odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP. Spravodajstvo 
k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.  
Diskusia:  
RNDr. Bačík – domnieva sa, že materiál nebol prerokovaný v bytovej komisii. Výstavba je 
potrebná, hlavne nízkorozpočtové domy tu chýbajú, ktoré môžu byť financované štátom až do 
výšky 80 %. Sú to domy, kde je presne stanovený náklad na 1 m2 .  Mesto to stojí len cenu 
pozemku.  Záujemcovia by práce vykonali sami. Na Šobove je už teraz desať záujemcov. 
Túto skutočnosť navrhol doplniť do predloženého materiálu.  
Ing. Prefertusová – o potrebe takýchto bytov vie, zatiaľ mesto nemá pre ne určenú lokalitu. 
Program rozvoja bývania je živý dokument a je možné ho dopracovať, keď sa dohodne 
konkrétna lokalita.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez zmien prijalo       
 

Uznesenie č. 127/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   
     „Program rozvoja bývania mesta Banská Štiavnica na roky 2010 až 2020“ v zmysle § 4    
     ods. 3 písmeno i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   
     predpisov.  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                   13/0/0 
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10. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Banská Štiavnica   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je JUDr. Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku. Spravodajstvo 
k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – uviedol, že materiál prešiel niekoľkými 
diskusiami, komisiami zriadenými MsZ a Mestskou radou.  
Diskusia:  
RNDr. Bačík – mal pripomienku k údajom na strane 11, kde je uvedená suma 10 tis. € aj 
v odseku 8 aj v odseku 9. 
JUDr. Jaďuďová – vysvetlila, že pri spracovaní návrhu postupovala podľa citácie zákona.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   
 

Uznesenie č. 128/2009 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 

Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica upravené podľa novely zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. 258/2009 Z. z. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                              12/0/0 

 
11. Správa o zhodnotení stavu parkovania + doplnenie režimu parkovania v meste  
      Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Ing. Čabák, zástupca primátora mesta, 
ktorý ju spolu s P. Heilerom, JUDr. Lukačkom a D. Vahlandtom  spracoval. Podal k bodu 
i spravodajstvo – parkovacia služba je medzi obyvateľmi pozitívne prijímaná, prítomným 
prečítal predloženú správu.  
Diskusia:  
Ľ. Barák – povedal, že parkovanie na Námestí sv. Trojice sa osvedčilo, služba fungovala, 
detto i parkovanie pod Novým zámkom. Poznamenal, že parkovanie na námestí fungovalo len 
dovtedy, kým tam bola služba. Osobne je proti rezidentským kartám, teraz je predložené 
doplnenie rezidentskej zóny o Ulicu Š. Višňovského. Dal návrh na zvýšenie ceny rezidentskej 
karty na 50 €.   
Ing. Čabák – treba do návrhu uviesť, že rezidentská karta má platnosť na všetkých 
spoplatnených parkoviskách na území mesta.   
Ľ. Barák – rezident má výhodu, že môže parkovať v ulici, v ktorej býva. Zaujímal sa, ako sa 
rozdelia parkovacie miesta na Námestí sv. Trojice (15 miest), taktiež na Kammerhofskej ulici. 
Navrhol lepšie označenie parkovacieho automatu, jeho premiestnenie na viditeľnejšie miesto 
a zabezpečenie parkovacej služby na Námestí sv. Trojice počas celého roka. Povedal, že nie je 
doriešené parkovanie pri peňažných ústavoch (VÚB, SS, Dexia), tieto slúžia svojim klientom. 
Mládežnícka ulica je „zaprataná“, nevidí argument, prečo by nemohlo byť čiastočné 
zastavenie napr. pri pošte. Nárast áut je značný. Možno by bolo dobre cenu parkovacích kariet 
zjednotiť. Aj Kammerhofská ulica je výhodná pre parkovanie.  
Ing. arch. Mravec -  predložený materiál nebol prerokovaný v Komisii výstavby, RR, ÚP 
a ŽP. Boli rôzne požiadavky na rezidentské karty, hlavne čo sa týka Višňovského 
a Striebornej ulice. Na Striebornej ulici (medzi dvoma vysadenými stromami) je priestor na 
parkovanie permanentne obsadený. Čo však kvituje, chodia tam robiť kontroly mestskí 
policajti. Keď treba platiť, nech platia všetci. Mrzí ho, že mesto sa mení na „kamenné“, 
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ale autá sú „strkané“ všade. Na Kammerhofskej ulici je strašne veľa áut, navyše prechod pre 
chodcov koliduje s výjazdom z parkovacieho domu. Napr. na Striebornej ulici permanentne 
parkuje 5 áut, nevie, koľko rezidentských kariet je vydaných. Priestor pred VÚB je tiež 
využívaný, navyše tam pán Ernek buduje novú terasu. Terasa by mala byť na nároží, nie 
vzadu. Toto zlé usporiadanie spôsobuje chaos. Zriadiť  pred VÚB 3 parkovacie miesta je 
„najväčšou srandou“. V iných štátoch si banky budujú parkovacie miesta pre klientov na 
svojich pozemkoch. Parkovanie pre banky, resp. tých, čo využívajú bankomaty by navrhol na 
miestach, kde stoja autobusy.  
Platené parkovanie v sobotu je do 17.00 hod. je raritou, nikde inde to nefunguje. Tiež 
parkovací automat nefunguje tak, ako by mal. Informačný systém je chabý, je požiadavka, 
aby bol vo viacerých jazykoch, prípadne s mapou. V predloženom materiáli si myslí, že mali 
byť skôr uvedené nákresy, ako sa bude parkovanie riešiť. Mrzí ho, že na úkor parkovania áut 
sa bude rušiť verejná zeleň. Potvrdzuje to, že treba problém riešiť komplexnejšie, napr. 
parkovacím domom.          
H. Koťová – súhlasí s vybudovaním parkoviska na Drieňovej, pretože autá stoja na zeleni.  
Ing. Čabák – akceptoval, že materiál nebol prerokovaný v Komisii výstavby. Čo sa týka 
výrubu stromov na Drieňovej, ide o 12 vysokých briez, ktoré boli chaoticky vysadené.    
Ak chceme, aby autobusy nestáli v meste ale pod Novým zámkom, mesto musí kompenzovať 
náklady na naftu. Tie spoje, ktoré mali čakaciu dobu menej ako 20 minút, stáli v meste.  
Parkovanie pred VÚB – 3 miesta sú vyčlenené pre občanov s telesným postihnutím. Banská 
Štiavnica je bariérovo  náročné mesto, hlavne urbanisticky. Využívanie rezidentských kariet 
nekontrolujú poslanci MsZ ale MsPo a parkovacia služba. Preto podnety treba adresovať na 
náčelníka MsPo. Kammerhofská ulica – odstupňovanie permanentiek je jedným 
z regulačných nástrojov parkovania. Keby mali ľudia z rezidentskej zóny univerzálnu kartu, 
parkovali by na rôznych miestach a blokovali by iné miesta. Odstupňovanie permanentiek je 
potrebné. V súvislosti s budovaním mestského pivovaru sú návrhy na zjednosmernenie 
Novozámockej ulice.  
Snahou tiež bolo, aby tí, čo parkujú na Mládežníckej ulici, sa chodníkmi dostali do mesta aj 
ku pošte. Rozdelenie parkovísk na Námestí sv. Trojice a iných parkoviskách je ťažké 
a v tomto smere očakáva návrhy. Zatiaľ bol predložený len jeden návrh a to zvýšenie poplatku 
za vydanie rezidenstskej karty na 50 €. 
Mgr. Balžanka – mesto má štyroch platených zamestnancov, ktorí sa danej problematike 
venujú. Nevie, či sa to bude priamo preberať na MsZ, ide o dôležitú tému, dokument je živý.  
Ľ. Barák – diskusia k bodu prebieha jednu hodinu, parkovanie pri pošte je potrebné, Ul. L. 
Svobodu na Drieňovej je pravidelne zaprataná autami.  
Mgr. Balžanka – povedal, že pri projektovaní hotelov majú byť riešené aj parkovacie miesta.    
Primátor vyhlásil obednú prestávku a po nej sa ďalej diskutovalo k bodu č. 11.  
 
N. Kaník -   podal návrh k rezidentskému režimu, aby na Dolnej ružovej ulici bolo možné 
prenajať si 2 parkovacie miesta, tak  ako je tomu na Novozámockej ulici.  
Ing. Čabák – v Dolnej ružovej ulici je problematická zimná údržba, preto tu bol zvolený 
rezidentský systém parkovania. Banskoštiavnický skrášľovací spolok priestor pred pánom 
Mihokom navrhol vyhradiť na iný účel, ako je parkovanie.  
N. Kaník -  k zimnej údržbe povedal, že mu záleží na tom, aby prenajaté miesta boli funkčné. 
V prípade potreby údržbu zabezpečí aj on. Komunikoval s Banskoštiavnickým skrášľovacím 
spolkom, kde je autoritou rodina Píšová, vydiskutoval si to, nie je problém s tým, aby boli 
vytvorené 2 parkovacie miesta pod múrom + 2 lavičky.    
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Mgr. Balžanka – dal hlasovať za predložené návrhy: 
1. návrh  poslanca Baráka – zvýšenie poplatku za vydanie rezidentskej karty na 50 €, s   
    platnosťou karty na všetkých spoplatnených parkoviskách,  bol schválený nasledovne:  
    za 10, proti 1 a 2 sa zdržali hlasovania,    
2. návrh poslanca Michnu (bod č. 2)  - doplnenie podmienok pre vydanie RK nasledovne: 
    umožniť prenájom parkovacieho miesta na Dolnej ružovej ulici podnikateľským  
    subjektom v počte kusov 2, tak ako je to možné na iných uliciach v centre mesta   
    v prípade, že voľné miesta na prenájom existujú.   
Primátor uviedol, že nie všetky miesta, ktoré sú voľné, sú určené na parkovanie.  
 
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či miesto bude prenajaté, alebo bude platiť rezidentská karta.  
Ing. Čabák – vysvetlil, že všetci v Dolnej ružovej ulici musia mať rezidentskú kartu, treba 
povedať, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ubytovanie alebo reštauračnú službu. 
Maximálne môžu mať 2 miesta. Dolná ružová ulica bude zaradená do zmiešaných ulíc, 
prenajímať miesta bude možné, ale treba povedať, s akým poplatkom. Či v kategórii 0,06 
€/m2/deň alebo 0,03 €/m2/deň. Parkovacie miesta, o ktorých hovorí pán Kaník, nie sú 
vytvorené.     
RNDr. Bačík – povedal, že držiteľ rezidentskej karty nemá nárok na miesto, zaparkuje tam, 
kde miesto je. Keď je prenajaté, nik iný tam nemôže parkovať. 
Ing. Čabák – rezidentská karta platí na danej ulici a na platených parkoviskách.  
Ľ. Barák – povedal, že pán Kaník má záujem si miesta prenajať.    
N. Kaník – penzión Rozália fungoval päť rokov bez problémov, problém nastal minulý rok. 
Chce len dve parkovacie miesta. 
PaedDr. Klauz – ak sa vytvoria dve parkovacie miesta, dá sa súhlas na parkovanie dvoch áut. 
Cesta sa musí čistiť tak, aby autá neboli poškodené, ulica musí zostať priechodná z obidvoch 
strán.    
Ing. Zimmermann – návrh je predložený, treba o ňom hlasovať, ak bude problém, zruší sa.  
Po tejto pripomienke sa hlasovalo za pozmeňujúci návrh  uznesenia (bod č. 2) predložený Ing. 
Michnom, ktorý bol schválený – za 8, proti 2, zdržali sa 2.  
Ing. arch. Mravec – podotkol, že návrh je formulovaný veľmi všeobecne.  
Ing. Čabák – vysvetlil, že  každá bytová jednotka má nárok na 1 rezidentskú kartu. 
Nasledovalo hlasovanie za celý návrh uznesenia, ktorý bol doplnený o návrh poslancov 
Baráka a Michnu.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo         
 

Uznesenie  č. 129/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Správa o zhodnotení stavu parkovania na základe schválenej novely a   
     vykonanej  realizácie  dopravného značenia a doplnenia parkovacích  
     miest v meste Banská Štiavnica. 
 
 B. s c h v a ľ u j e   
     1. Doplnenie režimu parkovania a jeho zmeny pre rok 2010 
     2. Administratívny poplatok za vydanie rezidentskej karty (RK) 50 €, platnosť karty je na   
         všetkých spoplatnených parkoviskách na území mesta.  
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     3. Doplnenie podmienok pre vydanie RK nasledovne: 
          umožniť prenájom parkovacieho miesta na Dolnej ružovej ulici podnikateľským  
          subjektom v počte kusov 2, tak ako je to možné na iných uliciach v centre mesta   
          v prípade, že voľné miesta na prenájom existujú.  
 
C. u k l a d á  
     Mestskému úradu a Technickým službám, m. p. 
     1. postupne realizovať doplnenie režimu parkovania a jeho zmeny  
     2. zabezpečiť režim parkovania v súlade s Prevádzkovým poriadkom pre parkovanie    
         v meste Banská Štiavnica – rok 2010. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                           11/0/1  
 
12. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2009 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju hlavný kontrolór mesta Ing. 
Láslo. Spravodajsto k bodu podal poslanec MVDr. Ďurkan.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č.  130/2009 
 
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 2. polrok    
     2009. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                             11/0/1 
13. Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka.  
Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. Ďurkan.    
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov  bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 131/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e   
     v zmysle §-u 18c, odseku 5, zákona SNR č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon   
     SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a   
     doplnení niektorých zákonov  odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Mariánovi Láslovi vo   
     výške  15 % súhrnu mesačných platov, vyplatených za rok 2009.       
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                       11/0/1 
 
14. Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2010 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV. Spravodajstvo k bodu 
podal poslanec MVDr. Ďurkan.    
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Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 132/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e  n a   v e d o m i e 

Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 
2010. 

 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                        11/0/1 
 
15. Návrh na odmenu poslancom MsZ   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka. 
Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. Ďurkan.  
Diskusia:  
H. Koťová – navrhla výšku odmeny stanoviť 20 € za každé zasadnutie, ktorého sa poslanci 
MsZ v priebehu roka zúčastnili. Zvýšenie odôvodnila tým, že väčšinu podnetov od 
obyvateľov rieši telefonicky a výška poplatku jej mesačne činí 80 €.  
Ing. Lievajová – pri návrhu 15 € vychádzala z možností rozpočtu mesta, konkrétne 
z čerpania položky MsZ.    
Mgr. Balžanka – dal hlasovať za návrh uznesenia predložený Mestskou radou. Za bolo 5 
poslancov, 4 boli proti a 3 sa zdržali hlasovania. Tento návrh nebol schválený.  
Druhé hlasovanie bolo za návrh poslankyne Koťovej. Hlasovanie bolo nasledovné: za 5, proti 
4, 3 sa zdržali hlasovania. Ani tento návrh nebol schválený.  
K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.  
 

16. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica 
    a) Návrh Nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku mesta – Katolícke   
        gymnázium na  Ul. Kammerhofská č. 177/1  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovali ju JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. právne a správy majetku. 
Spravodajstvo k bodu podal poslanec Barák.  
Diskusia:  
Ľ. Barák – o zámene objektov boli viaceré diskusie, obhajoval projekt presunu, nesúhlasí 
však s dĺžkou presúvania. Cirkev si mohla objekt bývalej ZŠ na Sládkovičovej ulici prebrať 
skôr, chýba mu nadväznosť krokov. Objekt KaSSu – nevie, či mesto stihne zorganizovať 
akcie, ktoré sú plánované. Zámena budov bola schválená v júni 2009, cirkev objekt fyzicky 
prebrala až v novembri 2009. Mesto je voči cirkvi ústretové (nájom za hnuteľný i nehnuteľný 
majetok stanovilo na 1 €), taktiež očakáva ústretovosť aj od R-K cirkvi.  
Mgr. Palášthy – Spojená katolícka škola bude teraz znášať náklady v dvoch školách. Mrzí 
ho, že začiatok školského roka v nových priestoroch nestihli od septembra. Vnútorný majetok 
nepotrebujú, priestory zrušenej ZŠ sa vypratávali dlhšie, ako bolo plánované.  
Mgr. Balžanka – požiadal o podporu poslancov, tento stav nevznikol chybou mesta ani R-K 
cirkvi. Čakalo sa na rozhodnutia BBSK, ktorý zdržiaval pri každom rozhodnutí. Katolícke 
gymnázium bolo ústretové, chod KaSSu pre kultúrne akcie mesta nebol obmedzený, priestory 
mesto využíva. Plánuje sa jeho rekonštrukcia.  
Ľ. Barák – požiadal, aby boli informovaní aj obyvatelia a nešírili sa zbytočné fámy.  
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Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
      

Uznesenie č. 133/2009 
 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 9a odst. (9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 o majetku 
obcí v znení neskorších úprav a s príslušnými ustanoveniami Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica 

A.  u r č u j e 
v súlade s ustanovením § 4 odst. 3 písm. h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - § 9a odst. (9) 
písm. c) dočasné využitie objektu Katolíckeho gymnázia  na Ul. Kammerhofská  177/1  na 
účely školstva a vzdelávania, čím je splnená podmienka osobitného zreteľa.  

B.   s c h v a ľ u j e 
1. nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov v objekte Katolíckeho gymnázia na 

Ul. Kammerhofská 177/1 v Banskej Štiavnici, vedeného v KN na LV č. 1, v prospech 
vlastníka Mesta Banská Štiavnica, ako stavba so súp. č. 177, postavená na parcele  C-KN 
3922, pre Spojenú katolícku školu sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, 
s podmienkami: 

a) nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to do 15.7.2010,  s účelom 
využitia výlučne pre účely školstva a vzdelávania.  

b) nájom za celú dobu nájmu  bude stanovený dohodou vo výške 1 € (30,126,- Sk) 
 

2 .   nájom hnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica evidovaného na stredisku č. 38 –  
        ŠJ pri ZŠ A. Sládkoviča ako vybavenie kuchyne na dobu neurčitú, s nájomným vo výške     
       1 € ročne, pre nájomcu Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského.  
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                           10/1/1 
         
    b) Návrh na vybudovanie nadstavby budovy súp. č. 52, k. ú. Banská Štiavnica – N.   
        Kaník  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovala ju JUDr. Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku.  Spravodajstvo 
k bodu podal poslanec Barák – uviedol, že návrh bol opakovane prerokovaný v Mestskej 
rade, pán Kaník si osvojil jej stanovisko, návrh bol dopracovaný a je predložený na schválenie 
MsZ.  
Diskusia:  
MVDr. Ďurkan – spýtal sa, či bol na objekt vypracovaný statický posudok.  
Mgr. Balžanka -  pred vydaním stavebného povolenia musí žiadateľ predložiť vyjadrenie 
statika.  
Barák – v objekte je  nájomca, kaderníctvo pani Popracovej, z jej strany boli výhrady, aby 
mohla nerušene poskytovať služby, je to jej živnosť. 
Klauz – pôjde o dve podlažia: kaviareň + terasa, zaujímal sa ako bude riešený vstup.  
N. Kaník – k navrhnutému riešeniu pamiatkári nemajú výhrady, strecha nebude plochá, nad 
druhým podlažím bude terasa so vstupom z Dolnej ružovej ulice. Na druhé podlažie bude tiež 
samostatný vstup z bočných schodov, podobne ako tomu bolo v minulosti. Rekonštrukcia 
objektu bude prebiehať za plnej prevádzky, 90 % prác bude vykonávaných zhora.     
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p. Poprac – vysvetlil, prečo bolo zrušené druhé podlažie objektu. Budova je totiž postavená 
na kanalizácii a jej pravá strana „sadá“. Ak bude chcieť pán Kaník robiť WC na 2. podlaží, 
musí ho do kanalizácie zviesť cez prevádzku kaderníctva.  
Ing. Čabák – navrhol, aby bolo uznesenie rozšírené o bod B – pred začiatkom stavebného 
konania žiadateľ predloží statický posudok k objektu súp. č. 52. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s pozmeňujúcim návrhom poslanca Čabáka a jednomyseľne 
prijalo   

Uznesenie č. 134/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
    1. zámer vybudovania nadstavby II. nadzemného podlažia objektu súp. č. 52, postaveného    
        na pozemku parc. č. CKN 3206/4, k. ú. Banská Štiavnica p. Norbertom Kaníkom, Dolná   
        Ružová 217/3, Banská Štiavnica na vlastné náklady. 

  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. 

 
   2. dlhodobý prenájom časti objektu súp. č. 52, postaveného na pozemku parc. č. CKN    
       3206/4, k. ú. Banská Štiavnica s tým, že podmienky nájmu budú upravené v nájomnej    
        zmluve.  
      Z dôvodu hodného osobitného zreteľa a uzatvorenia zmluvy sa vyžaduje súhlas MsZ. 

 
B. u k l a d á 
     Mestskému úradu, aby pred začiatkom stavebného konania vyzval žiadateľa, pána  
     Norberta Kaníka, na predloženie statického posudku k objektu súp. č. 52, postaveného na   
     pozemku parc. č. CKN 3206/4, k. ú. Banská  Štiavnica.  

 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                          12/0/0 
 
17. Rôzne 
      a) Integrovaná stratégia rozvoja územia Verejno-súkromného partnerstva OZ Zlatá    
           cesta   pre  Program LEADER  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka. 
Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora Ing. Čabák – MsZ v apríli 2008 schválilo 
začlenenie Mesta Banská Štiavnica do Miestnej akčnej skupiny. Teraz vyšla nová výzva pre 
Program LEADER a obec Prenčov sa chce uchádzať s integrovanou stratégiou OZ Zlatá cesta 
znovu o podporu.    
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 135/2009 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e   n a    v e d o m i e   
      Integrovanú stratégiu rozvoja územia Verejno súkromného partnerstva    
      Občianskeho združenia Zlatá cesta pre Program LEADER.  
 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                           11/0/1 
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b) Voľba prísediaceho súdu – Okresného súdu v Žiari nad Hronom 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka, 
spracovateľom je Ing. Piliar, ved. oddelenia organizačného, VS a SV. Spravodajstvo k bodu 
podal zástupca primátora Ing. Čabák.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 136/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo 

A. v o l í  
v zmysle zákona č.385/2000 Z. z., §140, ods.1 za prísediaceho súdu - Okresného súdu 
v Žiari nad Hronom na obdobie štyroch rokov: 

- Maruniakovú Margitu, A. Pécha 16, 96901 Banská Štiavnica, 
- JUDr. Lakoštíka Alfonza, 1.mája 11, 96901 Banská Štiavnica. 

 
Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                      12/0/0   
  
18. Interpelácie a dopyty 
 
MUDr. Ferjančíková – v mene lekárov informovala, že od 21. 12. 2009 do konca roka 2009 
bude zatvorené Interné oddelenie v Nemocnici v Banskej Štiavnici a od 28. 12. 2009 do 11. 1. 
2010 Chirurgické oddelenie v Nemocnici v Banskej Štiavnici. Akútne stavy budú riešené 
prevozom do Žiaru nad Hronom. Keďže nemocnica nemá vlastné sanitky, upozornila na 
možný problém s dopravou. Akútne stavy môže riešiť oddelenie ARO s počtom lôžok 2.  
Mgr. Balžanka – o veci je informovaný písomne, je smutné, že primátor mesta musí riešiť 
zdravotnú starostlivosť.  
I. Beňo – žiadal, aby bola v uvedenom období na prevoz pacientov zabezpečená sanitka. 
Ľ. Barák – v nemocnici sú primári oddelení, ktorí si majú činnosť korigovať. Návrh poslanca 
Beňu je dobrý. Túto zimnú sezónu bude spustené SKI centrum a je predpoklad možných 
úrazov. Uvedomuje si, že personálne zabezpečiť nemocnicu je problém.  
RNDr. Bačík -  lekárska starostlivosť je potrebná, je tu lyžiarske stredisko, mesto sa orientuje 
na cestovný ruch. S ľuďmi sa dá dohodnúť, lekári slúžiť musia, možno ide o preplatenie 
dovolenky, ktorá by lekárom prepadla.  
PaedDr. Klauz – keď mesto nemocnicu vkladalo do akciovej spoločnosti, prezentovalo sa, že 
bude fungovať bez problémov a bez obmedzenia služieb pre obyvateľov. Poslanci boli za to, 
aby vznikla akciová spoločnosť.  
Mgr. Balžanka – vyslovil protinázor, stav zdravotníctva v rámci SR je veľmi vážny. 
V súčinnosti s MZ SR sa pripravuje elaborát zameraný na Banskú Štiavnicu. Banská 
Štiavnica v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v porovnaní s okolitými mestami (Nová 
Baňa, Zvolen, Kremnica, Krupina, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce) je vysoko nadštandardná. 
Spojila sa so Žiarom nad Hronom, oddelenia nezanikli, chirurgia prešla pod Žiar nad Hronom. 
Myslí si, že to čo sa urobilo, bolo najlepšie a jediné riešenie, inak by Nemocnica v Banskej 
Štiavnici nefungovala.  Problém majú väčšie mestá ako napr. Zvolen, Lučenec. Primári by 
mali komunikovať so Žiarom nad Hronom, problém je globálny. Mesto reálny majetok má.  
Mgr. Palášthy – súhlasil s názorom primátora mesta, primári oddelení mali komunikovať so 
Žiarskou nemocnicou.  
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Ľ. Barák – teraz vznikol dojem, že mesto dalo svoju budovu. Akciová spoločnosť nemá ako 
zvýšiť zisk, len z prenájmov. S týmto sa lekári nestotožnili.    
 
V. Poprac, dobrovoľný hasičský zbor – poprial prítomných veselé sviatky bez požiarov, 
všetko dobré do nového roku a venoval  kalendáre na rok 2010.  
 
I. Beňo – spýtal sa, kedy budú na Drieňovej rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. 
P. Heiler – veľkokapacitné kontajnery budú dané medzi sviatkami a zostanú až do nového 
roka.  
PaedDr. Klauz – informoval o prevádzke zimného strediska Hodruša Hámre, zasnežuje sa, 
jeho otvorenie sa predpokladá medzi sviatkami.  
Ľ. Barák – k problému komunálneho odpadu na Drieňovej povedal, že sa zlepšila disciplína 
nákupom kontajnerov. V niektorých uliciach i obciach sa vývoz robí 2 x za mesiac, čo je 
možnosť ako ušetriť.  
Na Ul. Ľ. Štúra (pri dome Ing. Majerského) sa odtrhol kanál, žiadal nápravu.  
Na Ul. 8. mája žiadal umiestniť v januári veľkokapacitný kontajner.  
P. Heiler – požiadavky na veľkokapacitné kontajnery sa zhodnotia. 
 
Mgr. Balžanka – v priebehu rokovania MsZ telefonoval s Ing. Kubáňom, predsedom 
predstavenstva a. s. Nemocnica Banská Štiavnica. Tlmočil, že situácia nie je dramatická, 
štatisticky je zistené, že počas sviatkov sa rieši 8-13 akútnych pacientov. Tento počet nie je 
problém zastabilizovať a previezť do Žiaru nad Hronom, kde je kompletná zdravotná 
starostlivosť.  Pre túto chvíľu nie je treba sa znepokojovať.  
 
RNDr. Bačík -  informoval o ekonomike plavárne, čisté náklady (mzdy + energie) za 
november 2009 boli 8582 € a výnosy  2135 €. Položka je dobrá. Treba však počítať 
s nákladmi na vykonanie el. revízie, reguláciou a chlórovaním, ktoré sú značné. 
Potenciál  vidí v spustení sauny, posilňovne a bufetu. Pripomienky k plavárni mu treba 
adresovať.  
Požiadal o písomné stanovisko, kde bude vysvetlené, čo je prvoradé. Či štúdia alebo územný 
plán, v súvislosti s riešením územia Drieňovej. Tieto dva dokumenty nie sú zosúladené.  
Ing. Prefertusová, odd. výstavby, ÚP a ŽP – základný dokument je územný plán, ku ktorému  
boli schválené Zmeny a doplnky č. 1, riešiace územie Drieňovej.  Poslancovi Bačíkovi zašle 
písomnú odpoveď.  
RNDr. Bačík – ďalej upozornil na dym z komína budovy TOLA, na ktorý sa sťažujú občania 
z Učiteľskej ulice č. 1, 3, 5, 
- pri ďalšej výstavbe bytov na Drieňovej žiadal, aby sa plánovalo centrálne vykurovanie, 
- spýtal sa, či sa predajom punču na hornom trotuári neporušuje VZN mesta Banská Štiavnica    
   č. 2/2008 o zákaze požívania a predaja alkoholických nápojov na verejne prístupných   
   miestach na území mesta Banská Štiavnica.      
 
H. Koťová – upozornila: 
- na neporiadok po stavbároch pri bytovom dome B1,  
- na Bratskej ulici za predajňou Julinka sú porozhadzované plasty, 
- na Ul. Pátrovskej a Bratskej sú prepadnuté chodníky.  
Ing. Hlinka – reagoval, smeti sa vyzbierajú, prepadnuté chodníky musí obhliadnuť.  
Mgr. Balžanka – mesto vynakladá nemalé finančné prostriedky na čistenie mesta, ľudí treba 
neustále upozorňovať. 
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Ing. Palovič – v rámci interpelácií požiadal, aby mohlo byť ešte raz prerokovaný bod č. 15, 
konkrétne Návrh na odmenu poslancom MsZ. Navrhol hlasovať za uznesenie odporučené 
Mestskou radou. 
Mgr. Balžanka – spýtal sa prítomných poslancov, či súhlasia s opätovných hlasovaním 
k danému bodu. 8 poslancov z 12 bolo za.  
Ing. Palovič – predniesol návrh uznesenia, ktorý našiel podporu len u 6 poslancov z 12, teda 
návrh nebol schválený.  
 
Ing. Blaškovičová – poďakovala za písomnú odpoveď na interpelácie, ktoré podala na 
minulom rokovaní MsZ. Ďalej sa spýtala, či bude v meste socha „Náca“.  
Mgr. Balžanka – v prípade umiestnenia sochy sa pokračuje, rokuje sa s Fakultou 
architektúry, jej poslucháčmi, ktorí spracovávajú konkrétny návrh.  
Ing. Čabák – názory na osadenie sôch v meste sa rôznia, územný plán s týmto nepočíta. 
V súvislosti so sochou „Náca“ bude prezentovaný návrh lokalít na jej umiestnenie + ďalších 
osobností Banskej Štiavnice.  
Poďakoval poslancom MsZ za podporu všetkých dobrých vecí, ktoré boli prijaté 
a odkomunikované. Mestské zastupiteľstvo je základnou pôdou pre diskusiu. Prianím je, aby 
sa viac času venovalo diskusiám na MsZ ako šíreniu interpelácií mimo, pretože sa podávajú 
nepresné informácie a medzi občanmi sa vytvárajú pochybnosti.  
 
Mgr. Balžanka – poďakoval poslancom za spoluprácu na MsZ i počas celého roka. Kolektív 
pozval v mene vedenia mesta na vianočnú kapustnicu do Hotelovej akadémie v Banskej 
Štiavnici dňa 16. 12. 2009 o 15.00 hod., kde bude priestor na bilanciu.  
 
19. Záver   
 
Po prerokovaní všetkých bodov primátor mesta zasadnutie MsZ o 16.05  hod. ukončil.  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  
 
 
 
 
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                                                          RNDr. Pavel Bačík 
 
Zapísala:  
Eva Turányiová 


