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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 14. decembra 2010 

 
 
 

Program 
 
 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení  
 3. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 2  
 4. Správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009  
 5. Žiadosť o zmenu účelu použitia finančného príspevku na prevádzku Kúpeľov  
 6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2011, 2012, 2013 
 7. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych    
     škodcov na území mesta Banská Štiavnica   
 8. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností  
 9. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach  
10. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO  
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2008 – povinná školská dochádzka  
12. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2010 – 2011  
13. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2010 – 2011  
14. Návrh prevádzkového poriadku pre parkovanie v meste Banská Štiavnica  
15. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.      
16. Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora mesta        
17. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v spoločnosti Bytová správa, s. r. o.,   
      Banská Štiavnica 
18. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2010 a návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného  
      kontrolóra 
19. Informácia o možnosti výstavby garáží na sídlisku Drieňová  
20. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica   
      a) Zámer na priamy nájom hnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – nemocnica 
      b) Zámer na odpredaj časti pozemku CKN č. 5335/14 Ul. Fándlyho  
      c) Prevod pozemkov CKN č. 3988/1, 3988/3 a pozemku EKN č. 1639/1, Ul. Dolná 
      d) Zámer na zámenu pozemkov – lokalita Drieňová, extravilán 
      e) Návrh na úpravu kúpnej ceny v uznesení MsZ č. 69/2010 – J. Liker 
      f) Oprava uznesenia MsZ č. 61/2010 – zámena pozemkov lokalita Široký vrch  
      g) Zámer prevodu pozemku CKN č. 5873/2 – Ing. A. Bieleschová, Bratislava  
      h) Návrh na prevod pozemkov vo vlastníctve štátu v správe SPF do vlastníctva Mesta  
          Banská Štiavnica     
      i) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. B. Štiavnica, Ul. Horáka (J. Psotný) 
      j) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Orolina s manželkou, Banská Štiavnica   
      k) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre D. Schnobala s manželkou, Banská Štiavnica  
      l)  Zámer na výstavbu polyfunkčného objektu v lokalite Pod Kalváriou 
      m) Návrh na zrušenie predkupného práva – Peter Burian s manželkou, Banská Štiavnica  
21. Rôzne 
22. Interpelácie a dopyty  
23. Záver  
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Prítomní 

 
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová,  
                            Ing. Juraj Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, Peter Ivaška,    
                            Helena Koťová, Ing. Ondrej  Michna, Ing. Ján Mojička, Ing. arch. Peter  
                            Mravec,  Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  Palovič, Ing. Marián   
                            Zimmermann  
 
ospravedlnení: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD.,  PaedDr. Milan Klauz, PhDr. Peter Šemoda                                  
 
     Na rokovaní bola  82  %-ná účasť  
 3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
 4. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  
 5.  Ivan Drgoňa,  Bytová správa, s. r. o., Banská Štiavnica 
 6.  Ing. Jaroslav Dudík, Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. 
 7.  Peter Heiler, Technické služby, m. p. Banská Štiavnica   
 8.  JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo  
 9.  vedúci oddelení MsÚ: Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  
                                           Ing. Adela Prefertusová, vedúca odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP 
                                           JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku 
                                           Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry, CR a športu 
                                           PaedDr. Viera Ebert, školský úrad 
                                           Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV 
                                           Ing. Ján Hlinka, oddelenie právne a správy majetku       
 
10. Ďalší prítomní   
Ing. Kubáň, NaP, n. o. 
VIO TV – Mgr. Šediboková, I. Tököly, S. Maruniak   
PhDr. Nora Bujnová, CSc., kronikárka mesta 
Mgr. M. Kríž, Štiavnické noviny 
K. Kopálová, ICM – Vivat 
M. Pauková, ICM – Vivat 
M. Krkoška, veliteľ DHZ 
R. Antalová, občan 
Ing. M. Kapustová, občan 
p. Zupka, občan  
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1. Otvorenie 
 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 9.10 hod. otvoril a ďalej viedol 
primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka. Privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že na 
rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MsZ je uznášaniaschopné.  Na návrh 
poslanca Ing. Paloviča bol predložený program rokovania upravený. Navrhol bod 20 a) Zámer 
na odpredaj pozemku CKN č. 5289/182 – hromadná garáž Drieňová stiahnuť z programu 
rokovania, pretože materiál je zmätočný a nie je k nemu možné zaujať stanovisko. Poslanec 
Barák uviedol, že materiál je predkladaný opakovane, bol prerokovaný v Mestskej rade, ktorá 
odporučila prijať návrh uznesenia tak, ako je uvedené. Chyba v dôvodovej správe vznikla 
opakovaným prepisovaním správy. Primátor mesta dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. 
Paloviča, ktorý bol schválený. Následne bolo hlasovanie o upravenom programe, ktorý bol 
väčšinou hlasov schválený. Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Ing. 
Slavomír Palovič a Ing. Ján Mojičku.  Za skrutátora bol určený zástupca primátora mesta 
Ing. Juraj Čabák. Zápisnicu z rokovania spracovala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   
 
2. Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, ktorá 
k bodu podala aj spravodajstvo – doplnila plnenie uznesenia č. 89/2010, zmluva ku prevodu 
pozemku je už zavkladovaná.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    
 

Uznesenie č. 93/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  
     konaného dňa 25. augusta 2010 a 10. novembra 2010 bez pripomienok.  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                       za 13, proti 0, zdržali sa 0 
 
 3. 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. ekonomického oddelenia.  Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka.  
Diskusia: 
Ing. Čabák – dal do pozornosti – zníženie výnosu dane z príjmov pre tento rok je 
predpokladaných  291 005 €, je to skoro konečné číslo, 
- prenájom byt. správy z TH sa už tento rok nenaplní, položka sa musí znížiť 
- položka mzdy - 10 tis. € sa presúva z kapitoly kultúra, kde je vykázaná úspora na správu, 
kde sa položka nezvyšovala napriek tomu, že sa mzdy v zmsle prísl. Zákonov mierne zvýšili 
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či je v kapitole športové služby – plaváreň zohľadnená suma 
5500 €, ako zvýšenie príspevku pre plaváreň + 12 tis. €, ktoré sa schvaľovali predtým.  
Mgr. Balžanka – suma 5500 € je zohľadnených v nájme BS, s. r. o, ktorú budú platiť mestu a  
schvaľuje sa v bode „B“ predloženého uznesenia a je zaradená do úpravy č. 2 rozpočtu mesta. 
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Ing. arch. Mravec – zaujímal sa, či sú príjmy za prenájom pozemkov pre lesy a školské lesy 
bez zmeny a či bolo požiadané o odklad splátky.  
Ing. Lievajová – odpovedala, že pri školských lesoch zatiaľ nedošlo k naplneniu príjmu 
a Mestské lesy nájom platia a nepožiadali o odklad platby. 
Ing. Palovič – zaujímal sa: 
- prečo došlo k navýšeniu položky špeciálne služby? 
- prečo sa navýšila položka referendum? 
- prečo sa zvyšujú energie položka pre mestský hasičský zbor? 
- prečo sa navyšuje položka pre VIO TV? 
Ing. Lievajová – odpovedala postupne na položené otázky: 
- v položke špeciálne služby sú zohľadnené výdavky na právne služby súvisiace so sporom 
s Hodrušou – Hámrami,  
-  referendum – v úprave je uvedené plnenie k septembru, kedy ešte neboli všetky faktúry, 
položka bola navýšená do výšky dotácie zo štátneho rozpočtu, 
- pri mestskom hasičskom zbore sa výrazne zvyšuje položka energie, budova zbrojnice je v 
prenájme a skutočná spotreba vychádza tak ako je uvedená. Bude ešte úhrada za Štefultov, 
záloha aj vyúčtovanie.  Priestory v meste sú prenajaté, hasiči platia mesačný nájom 900 €, 
príjmy a výdavky by sa mali vykryť.   
Mgr. Balžanka – čo sa týka VIO TV, bude sa riešiť cez rozpočtové opatrenie, do konca roka 
2010. 
Ing. Palovič – spýtal sa na sumu 16 tis. € určenú pre právnika a či je možné tieto platby 
odkontrolovať.           
Ing. Lievajová – je možné to odkontrolovať.  
Ing. Palovič - požiadal o  vykonanie kontroly hospodárenia v mestskom hasičskom zbore. 
Ing. arch. Mravec – položka bývanie, kapitálové výdavky, spýtal sa, v čom je nárast?  
Ing. Lievajová – rozvoj bývania – ide o vybudovanie komínov na Šobove (I. a II. etapa).   
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo     
  

Uznesenie č. 94/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 

I. úpravu č. 2 rozpočtu  Mesta Banská Štiavnica pre rok 2010 nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy              4 520 683 € 
- výdavky              3 343 148 € 

 
2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              1 540 361 € 
- výdavky              2 452 737 € 

 
3. Školy a školské zariadenia 

- príjmy        60 346 € 
- výdavky              1 831 956 € 

  
4. Finančné operácie 

- príjmy               1 528 333 € 
- výdavky         13 850 € 
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5. Rozpočet celkom 
- príjmy               7 649 723 € 
- výdavky               7 641 691 € 

 
B.  zvýšenie výdavkov na plaváreň o čiastku 5 500 € na nákup a montáž regulačného  
      zariadenia pre kotolňu a strojovňu v plavárni.  
 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                            13/0/0  
 
 4. Správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta, Mgr. Balžanka. 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 95/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  

1. Súvahu konsolidovaného celku k 31.12. 2009:  
- Aktíva      39 714 953 € 
- Pasíva      39 714 953 € 
 
2. Výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku k 31.12.2009: 
- Náklady      8 427 218 € 
- Výnosy      8 427 218 € 
- Hospodársky výsledok za celok               - 796 156 € 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                             12/0/1  

 
 5. Žiadosť o zmenu účelu použitia finančného príspevku na prevádzku Kúpeľov  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, oddelenie právne a správy majetku.  
Spravodajstvo k bodu podala Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ.    
Diskusia:  
Ing. Blaškovičová – spýtala sa na vyúčtovanie plavárne, čerpanie za I. polrok bolo 72 654 €, 
v úprave rozpočtu je čerpanie do septembra 88 tis. €. Toto jej nekorešponduje. 
Ďalej je návrh rozpočtu, Mestská rada žiadala správu o prevádzke plavárne za posledný rok, 
aby sa vedela zohľadniť navrhnutá suma.   
Ing. Lievajová – dotácia na I. polrok bola vyššia, ako bola plánovaná. V lete bola plaváreň 
zatvorená. Tak bolo rozhodnuté na základe zmluvy o dotácii. 
Ing. Blaškovičová – chcela vedieť, ako sa využívajú poskytnuté peniaze, objekt sa zateplil, 
ďalej sa plánuje navýšenie príspevku.  
Ing. Palovič – spýtal sa, či je už viditeľný efekt zo zatepľovania plavárne.  
Ing. Lievajová – zatiaľ nie je ukončené zatepľovanie plavárne, až po jeho skončení sa bude 
vidieť úspora.  
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p. Drgoňa -  doplnil, že faktúry chodia zálohovou platbou, až po roku bude zúčtovacia 
faktúra. Plyn sa odpisuje dennodenne, až po dlhšom období sa bude vedieť spotreba. Úspora 
sa predpokladá vo výške 20 %.     
Ing. Palovič – zaujímal sa, keď bude zúčtovanie za rok 2010, či sa dá porovnať 
s predchádzajúcimi rokmi.  
Ing. Lievajová – zúčtovania sú na oddelení právnom a správy majetku, je možné do nich 
nahliadnuť.  
Ing. Palovič – žiadal spracovať porovnanie nákladov plavárne za posledné 4 roky, vrátane 
roku 2010 a správu predložiť na rokovanie MsZ.  
Mgr. Balžanka -  správu spracuje MsÚ, v spolupráci s konateľom Bytovej správy s. r. o.  
Ing. arch. Mravec – k investíciám, spýtal sa, či prebehlo výberové konanie na dodávateľa 
chlórovacieho zariadenia. Vynútené opravy boli vo výške 11 tis. €, zaujímal sa, či je plaváreň 
bezpečná a či sú zabezpečené revízne správy. Dali sa peniaze na rekonštrukciu a zateplenie, 
suma sa stále zvyšuje. Treba vedieť, aké sú skutočné náklady a aká je prevádzka plavárne 
efektívna a čo stojí obyvateľov mesta. Zaujíma ho, čo sa urobilo za 11 tis. € (schvaľovaná 
položka rozpočtu).     
p. Drgoňa – reagoval na podnet poslanca Mravca – či sa uskutočnilo výberové konanie na 
dodávateľa chlórovacieho zariadenia nevie, revízie boli vykonané a plaváreň je plne schopná 
prevádzky. Bližšie informácie by vedel podať jeho predchodca. Uviedol, že investície budú 
narastať, ak sa chce dosiahnuť zvýšenie úrovne služieb. Skonštatoval, že je to jedno z mála 
zariadení, ktoré je pre občanov a turistov.  
Ing. arch. Mravec – doteraz sa vždy riešili len havarijné stavy, zaujímal sa, aké budú ďalšie 
postupy, čo sa rozumie pod pojmom „dlhodobé investície“. Na Valnom zhromaždení BS s.r.o.   
nebola predložená správa a poslanci neboli informovaní.   
Ing. Zimmermann – plaváreň od roku 2009 spravuje Bytová správa s. r. o., urobilo sa 
zateplenie objektu, do interiéru sa bude investovať postupne.  
RNDr. Bačík – rekonštrukcia plavárne mala začať interiérom a nie vonkajškom. Bol prísľub 
zo strany primátora, že sa urobí elektroinštalácia, táto sa aj celá vymenila. Plaváreň by sa bola 
buď zavrela, alebo sa prevádzkuje ďalej. Chlórovacie zariadenie bolo podmienkou pre 
vykonanie revízie. Výber zariadenia bol na základe cenových ponúk. Myslí si, že do 
rekonštrukcie sa išlo bezhlavo, urobila sa „škrupina“ a neurobila sa regulácia.  
Ing. Čabák – v súvislosti s pripomienkami poslanca Bačíka uviedol, že o všetkých postupoch 
rozhodovalo MsZ, a to niekoľkokrát, diskutovalo sa, aký postup sa zvolí a čo sa urobí prvé. 
Vedeli, že štandard interiéru nezodpovedá požiadavkám. Najprv sa začalo zatepľovaním 
s tým, že postupne sa bude zvyšovať príspevok mesta na zlepšenie interiéru. Prioritná bola 
elektroinštalácia. Nesúhlasí s tým, že za rozhodnutie je zodpovedný primátor. Rozhodlo MsZ 
na základe niekoľkých diskusií.  
Ľ. Barák – námietky zo strany poslancov na zatepľovanie boli, hlavne čo sa týka ceny, tieto 
neboli braté do úvahy. Mesto na danú investíciu zobralo úver 5 mil. Sk + 10 mil. Sk bola 
dotácia štátu. Zateplenie bolo odsúhlasené, bol prísľub, že mesto zoženie ďalšie peniaze. 
Poslanci dostanú na rokovanie materiál a rozhodujú sa podľa toho, čo sa im predostrie.  
Ing. Čabák – môže sa objektívne povedať (zvukové záznamy sú k dispozícii), čo bolo 
schvaľované, zatepľovací systém bol vybratý, rozhodli sa nesprávne. Ale treba povedať, že 
bezkontaktný zatepľovací systém je najvhodnejší na objekt plavárne. Stavebný dozor mal 
dohliadnuť na stavbu.  
Mgr. Palášthy – na začiatku rokovaní sa rozhodovalo, či plaváreň zachovať, alebo nie. 
Investície do plavárne boli potrebné, teraz to hodnotiť nie je možné, až čas ukáže, či dôjde 
k úspore.  
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Mgr. Babiaková -  zatepľovací systém bol vybratý. Zatiaľ sa nedá hovoriť o úspore energie, 
toto bude možné zhodnotiť až o rok. V zlom stave sú aj rozvody. Keď mesto ponúka služby, 
musia byť bezpečné. Prevádzka kúpeľov bola dlhšia ako po iné roky. Môže sa spracovať 
porovnanie nákladov za posledné 4 roky. Je na mestskom zastupiteľstve, ak bude priestor 
v rozpočte mesta, aby sa uviedlo, čo sa urobí.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo             
  

Uznesenie č. 96/2010 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e   

zmenu účelu použitia finančného príspevku od Mesta Banská Štiavnica pre Bytovú 
správu, s. r. o. na prevádzku plavárne takto: účel použitia finančného príspevku sa 
z rekonštrukcie chlórovacieho zariadenia a nákupu šatňových skriniek mení na 
rekonštrukciu chlórovacieho zariadenia a odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii 
v prevádzke Kúpeľov – plavárne. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13  12/0/1 
 
 6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2011, 2012, 2013 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka – návrh rozpočtu vychádza z údajov minulých období, 
je vysoká pravdepodobnosť, že začiatkom budúceho kalendárneho roku bude známy reálny 
výnos z daní a bude vytvorený priestor pre úpravu rozpočtu.  
Diskusia:  
Ľ. Barák -  spýtal sa, či je výnos dane pre územnú samosprávu 2 550 tis. € pre rok 2011 
reálny? 
Mgr. Balžanka – vychádzalo sa z rokovaní ZMOS, ide o predpoklad, či to bude reálne, uvidí 
sa po zverejnení štátneho rozpočtu.  
Ľ. Barák – zaujímal sa o položku   642 – dotácia na plaváreň, navrhol rozpočtovať sumu len 
vo výške 100 tis. €, zvyšok 20 tis. € ponechať  ako rezervu na ostatné športy. Ak sa peniaze 
nevyužijú, vrátiť ich späť pre účel plavárne. O návrhu sa v závere hlasovalo.  
Ing. Blaškovičová – v nadväznosti na návrh poslanca Baráka navrhla sumu 20 tis. € využiť 
na investície do plavárne.   
H. Koťová – žiadala zverejnenie zmlúv týkajúcich sa sociálnych služieb a klubov dôchodcov 
na web stránke mesta, taktiež aj dohody, tiež zmluvy týkajúce sa kultúrnych zariadení (KD 
Štefultov a Banky), ďalej sa spýtala, či môže nahliadnuť do dokladov klubov dôchodcov 
Štefultov a mesta Banská Štiavnica.  
Či budú zverejnené výzvy na dotácie,  žiadala informácie zverejniť na web stránke mesta.  
Mgr. Balžanka – zareagoval na poslednú požiadavku, rozpočet pre rok 2011 s poskytovaním 
dotácií na základe VZN č. 1/2005 neráta. 
Mgr. Palášthy – v návrhu rozpočtu sú financie rozčlenené, zaujímal sa, či sa nebude rokovať 
v komisiách a nepodporia sa aj iné športové činnosti, napr. plavci.  
Ing. Lievajová – návrh vychádza z roku 2010, podporujú sa najväčšie športové kluby. 
Ľ. Barák – povedal, že Komisia športu nezasadala 9 mesiacov a veci sa nenachystali.  
Navrhol, aby na kapitole rekreačné a športové služby zostala rezerva.  
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Ing. Palovič – navrhol materiál stiahnuť z rokovania a rozdelenie peňazí pre šport a rekreáciu 
doriešiť na osobitnom stretnutí. O návrhu sa v závere hlasovalo.  
RNDr. Bačík – reagoval na príspevok poslanca Palášthyho, na plavcov sa nezabudlo, boli 
mestom dotovaní.  
Ing. Čabák – je za to, aby určené peniaze na plaváreň pre tento účel aj išli. Na mestskej rade 
dal návrh, aby mesto odstúpilo od kúpy objektu na Ulici 8. mája pre potreby spoločnosti 
Mestské lesy Banská Štiavnica a zrušilo prijaté uznesenie č. 54/2010. Takto ušetrené peniaze 
by sa použili na vypracovanie PD ulíc, ktoré treba pripraviť  na rekonštrukciu (Ul. Sládkoviča 
a Ul. Pécha) a na rekonštrukciu a doplnenie detských ihrísk na Ul. Dolnej a na Ul. Pátrovskej. 
Nakladanie s odpadmi – 4 tis. € na rok 2011viazať na vypracovanie riešenia odvedenia vôd na 
Ul. Straku na Drieňovej. Práce je potrebné realizovať do začiatku apríla. 
Vyjadril sa k zverejnenému príspevku poslanca Klauza – súvisí to s rozpočtom mesta pre rok 
2011, schvaľovaním úverov, splátok istín a úverov. Medzi týmito údajmi nie je súlad a verí, 
že každý si urobí úsudok sám. 
Ing. arch. Mravec -  v rámci cestnej dopravy je požiadavka na opravu ulíc Hornej Resly . 
Bol by rád, kedy sa cesty urobili komplexne, pretože do opráv ulíc sa dáva veľa peňazí.  
Ďalej sa zaujímal o položky: 
- plaváreň, skonkretizovať výslednú sumu, 
- dotácia na štadión, čo sa plánuje zrealizovať, 
- spracovanie PD Sládkoviča – toto podporuje,  
- Ul. Akademická, robí sa zadanie pre rekonštrukciu, nevie, aké sú očakávania, navrhol pred  
   zadávaním objednávok urobiť stretnutie a dohodnúť sa, 
- rekonštrukcia Rubigallu, čo ďalej s objektom, zaujímal sa, či uvedená suma zodpovedá  
   vysúťaženej cene alebo spracovateľskej cene,        
Mgr. Babiaková – uviedla, že v prípade rekonštrukcie Rubigallu ide o spolufinancovanie, je 
podaná žiadosť na Ministerstvo kultúry SR, suma sa odvíja od vysúťaženej ceny.  
Ing. Palovič – navrhol v prípade, ak sa rozpočet neschváli, vypustiť z neho dotáciu na VIO 
TV a tieto prostriedky presunúť na šport.  
Ďalej navrhol znížiť položky – príspevok pre STKM a mzdy.  
RNDr. Bačík – nesúhlasil s návrhom poslanca Čabáka, aby mesto odstúpilo od zmluvy na 
kúpu rodinného domu od národného lesníckeho centra, samospráva by mala myslieť na viac 
rokov dopredu. 
Ing. Čabák – vysvetlil, že na objekt je 5 ročná viazanosť na verejnoprospešné účely. 
Obyvatelia ulice nie sú nadšení, že tu bude sídlo Mestských lesov.  
Ľ. Barák – o kúpe rodinného domu sa rozhodovalo v MsZ, či sa zaradí alebo nie. Objekt má 
viac bytových jednotiek a dá sa využiť.  
K dotácii na štadión – vysvetlil, že peniaze pôjdu na údržbu, energie a plat správcu. K tejto 
veci poprosil hlavného kontrolóra, aby podal správu. 
P. Ivaška – k VIO TV, spýtal sa, či bol a je návrh novej zmluvy, či mesto chce VIO TV, 
alebo nie.      
Ing. Michna – zaujímal sa o výdavkové položky: 
- všeobecná verejná správa,  
- insígnie mesta, 
- odvodnenie sídliska Drieňová, 
- publikácia Salamander,  
- vyplácanie sociálnych dávok, je rozpočtované len na rok 2011, 
- rekonštrukcia mestského rozhlasu, 
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Mgr. Babiaková – reagovala na položené otázky: 
- odvodnenie ulíc J. Straku a L. Svobodu, k prácam je potrebné spracovať projektovú    
   dokumentáciu a postupovať podľa nej, 
-  rekonštrukcia mestského rozhlasu – ide o spolufinancovanie v rámci schváleného projektu  
Ing. Lievajová – položka sociálne dávky – mesto je osobitným príjemcom dávok za občanov, 
ktorí si neplnia svoje povinnosti (nájmy, rodinné prídavky, obedy), pri tejto položke nie je 
jasné, či to bude aj v ďalších rokoch. Publikácia Salamander je hradená z dotácie Ministerstva 
kultúry SR, úprava rozpočtu nedokázala obsiahnuť celú výšku faktúry, preto suma prechádza 
do ďalšieho roku. Insígnie mesta sú do rozpočtu mesta zaradené opakovane.  
Mgr. Balžanka -  čo sa týka prevádzky VIO TV, toto je potrebné prerokovať s novým 
vedením mesta, či zmluva bude pokračovať v doterajšom režime.  
Mgr. Babiaková – návrh zmluvy je pripravený, zatiaľ sa zmluva rozpočtuje len na prvý 
polrok 2011. 
P. Ivaška – k tejto položke treba dať vážnejšie stanovisko, či bude spolupráca pokračovať, 
alebo nie. Navrhol vec prerokovať v komisiách MsZ.  
Ing. Blaškovičová – navrhla použiť rozpočtované peniaze na VIO TV na hlasovacie 
zariadenie.  
Mgr. Palášthy – spýtal sa, či je perspektíva rozširovania VIO TV do ďalších častí mesta.  
S. Maruniak – je to otázka peňazí, peniaze z Mesta idú na mzdy, ostatné peniaze sú z iných 
zdrojov. Plánuje sa rozšírenie siete Pod Kalváriou a na Štefultove, podľa záujmu občanov. 
Vysiela sa do 1500 domácností, aj prostredníctvom internetu.  
Ľ. Barák – navrhol, aby vedúci oddelenia kultúry spracoval koncepciu (VIO TV + ŠN), čo sa 
chce ľuďom ponúknuť. V niektorých častiach mesta nie je ani mestský rozhlas.  
Mgr. Balžanka – vzhľadom k tomu, že odznelo veľa pripomienok, dal postupne hlasovať 
o pozmeňujúcich návrhoch.  
1. návrh poslanca Baráka – podporilo len 6 poslancov, proti bolo 8, čiže nebol schválený. 
2. návrh poslankyne Blaškovičovej – nadväzoval na 1. návrh a preto hlasovanie o ňom bolo 
bezpredmetné.  
3. návrh poslanca Paloviča – za bolo 8 poslancov, proti 6, čiže návrh rozpočtu bol stiahnutý 
z rokovania.         
O ďalších pozmeňujúcich návrhoch k rozpočtu sa nehlasovalo.  
K bodu Mestské zastupiteľstvo neprijalo žiadne uznesenie.  

 
 7. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych    
     škodcov na území mesta Banská Štiavnica   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je O. Nigríniová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MVDr. Ďurkan – návrh bol prerokovaný v Mestskej rade a komisiách zriadených 
MsZ, pripomienky sú vyhodnotené a tvoria prílohu predloženého materiálu.   
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 97/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
v súlade s § 6 a 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov a zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 
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A. s c h v a ľ u j e  
     návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 2/2010 o vykonávaní   
     dezinfekcie a  regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Štiavnica.  

 
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                                 14/0/0 
  
 8. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala poslankyňa Ing. Blaškovičová. Súčasťou predloženého materiálu je vyhodnotenie 
pripomienok. O každej pripomienke sa hlasovalo osobitne, schválené pripomienky budú 
zapracované do návrhu VZN.  
 
V rámci pripomienkového konania boli doručené dve pripomienky od občanov a pripomienka 
Mestskej rady: 
 

1. pani Čutríková navrhla do zoznamu ulíc so zníženou sadzbou doplniť Ulicu Jozefa 
Kollára –  pripomienka schválená 

 
2. pán Foltán navrhol  do zoznamu ulíc  so zníženou sadzbou doplniť: 

a. Ul. Brezová – pripomienka neschválená 
b. Ul. Janka Jesenského – pripomienka schválená 
c. Ul. Jozefa Škultétyho - pripomienka neschválená  
d. Ul. Jozefa Kollára – pripomienka schválená 
e. Ul. Krížna – pripomienka schválená 
f. Námestie padlých hrdinov – pripomienka schválená  
g. Ul. Štefana Krčméryho – pripomienka schválená  
h. Ulica Úzka – pripomienka schválená 
i. Ulice označiť správnym názvom – pripomienka akceptovaná a názvy ulíc sú už 

vo VZN opravené 
j. Zoradiť ulice v abecednom poradí - pripomienka bola akceptovaná a ulice sú 

vo VZN  zoradené podľa abecedy 

3. Mestská rada uložila gramaticky správne uvádzať ulice, ktorých sa týka znížená 
sadzba dane z nehnuteľností v prípade stavieb na bývanie – pripomienka bola 
akceptovaná a názvy ulíc sú vo VZN opravené. 

 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
    

Uznesenie č. 98/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
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  
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A.  s c h v a ľ u j e  
      návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  3/2010 o dani  
      z nehnuteľností so schválenými pripomienkami. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14  14/0/0 
 
 9. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala poslankyňa Ing. Blaškovičová.  
Z rokovania mestskej rady vyplynula jedna pripomienka – prehodnotenie uplatňovania bodu 
9. v čl. 3 v znení: Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je: 

    a)   Námestie sv. Trojice, Radničné nám., Ul. Starozámocká   0,06 €/ m2 /deň  

    b)  ostatné ulice na území  mesta  0,03 €/ m2 /deň  
 
Na podnet mestskej rady prebehlo pracovné rokovanie na MsÚ, ktoré prehodnotilo uplatnenie 
uvedeného bodu VZN a bolo prijaté nasledovné odporúčanie: 
Vzhľadom k tomu, že celú agendu parkovania v meste vedú a spravujú Technické služby, m. 
p. pracovná skupina navrhla aby bod  9. v čl. 3 VZN o miestnych daniach bol zrušený a nájom 
za vyznačené parkovacie miesta bol príjmom Technických služieb, m. p., ktorým vznikajú aj 
náklady spojené s vyznačením vyhradených parkovacích miest.    
Táto pripomienka bola schválená a bod 9 v čl. 3 návrhu VZN bude vypustený.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 99/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
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  
A. s c h v a ľ u j e  
    návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  4/2010   o miestnych    
    daniach so schválenými pripomienkami. 

 
Prítomných 14, hlasovalo 14  14/0/0 
 
10. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady   
      a DSO  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal poslanec MVDr. Ďurkan – k návrhu VZN boli v rámci pripomienkového konania 
vznesené pripomienky, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe predloženého materiálu.  
Diskusia:  
I. Beňo – spýtal sa, či sa na osoby bude doplácať z rozpočtu mesta? 
Ing. Lievajová – odpovedala áno, je to vyčíslené, v prípade ak Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny nebude dotovať OH.  
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Ľ. Barák - Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu po prepočítaní sumy, ktorú by malo 
mesto doplácať z rozpočtu, navrhla poplatok zvýšiť o čiastku 2,02 €, čo je zvýšenie na 23 €. 
Komisia regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP navrhla zvýšiť poplatok na 25 €   
Mgr. Balžanka – doteraz mesto vedelo získať peniaze, časť nákladov sa vykrýva aj zo 
zdrojov získaných prostredníctvom projektov.   
P. Heiler – poskytnutá dotácia na úhradu miezd zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na 
separácii odpadov, by mala výšku nákladov na separovaný zber znížiť asi o 60 tis. €. Nedá sa 
to presne vyčísliť, náklady sa menia. Vychádza sa z predchádzajúceho obdobia. Očakávané 
úspory z projektov zatiaľ nie sú. Vývoj cien druhotných surovín stúpa, sú tendencie mierneho 
zvyšovania. 
MVDr. Ďurkan – navrhol poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nechať 
v pôvodnej výške, pre občana by bola separácia odpadov demotivujúca.  Občania separujú 
a poplatok by sa zvýšil.     
Predložené návrhy komisií zriadených MsZ neboli schválené.    
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 100/2010 
Mestské  zastupiteľstvo 
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 
A. s c h v a ľ u j e  
    návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 5/2010 o miestnom   
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok.  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14  9/0/5 

 
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2008 – povinná školská dochádzka  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je PaedDr. Ebert, vedúca školského úradu. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MVDr. Ďurkan.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 101/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.   s c h v a ľ u j e   
      návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2008 o zápise na plnenie povinnej   
      školskej dochádzky v základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská  
      Štiavnica.   
 
Prítomných 14, hlasovalo 14   14/0/0 
 
12. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2010 – 2011  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spracovateľmi správy sú RNDr. Bačík a M. Pika, 
Bytová správa, s. r. o.. Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora mesta Ing. Čabák.    
 



- 138 - 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 102/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a   v e d o m i e  
     Správu o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2010/2011, predloženú Bytovou správou,   
      s. r. o. Banská Štiavnica.     
 
Prítomných 13, hlasovalo 13  13/0/0 
 
13. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2010 – 2011  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju riaditeľ TS, m. p. Peter Heiler. 
Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora Ing. Čabák. 
Diskusia:  
P. Heiler – upozornil na formálne nedostatky predloženého materiálu na strane 4 (označenie 
A-C).  
I. Beňo – pochválil zimnú údržbu na Drieňovej, ktorá je na veľmi dobrej úrovni.  
Ing. arch. Mravec – ako problematickú vidí zimnú údržbu počas sobôt a nedieľ, niektoré 
ulice sú v priebehu dňa neupravené, čo nezodpovedá operačnému plánu. Spýtal sa, či je 
systém údržby a ceny nastavené, alebo sa postupuje podľa aktuálnej situácie.  
P. Heiler – pri vývoze snehu vypomáhajú aj iné firmy, ako bolo uvedené v Štiavnických 
novinách. Tieto sú prizývané v druhom slede na odstraňovanie snehu.  
Zmluvné vzťahy zabezpečuje mesto a tieto sa menia.  
Ing. Palovič – zaujímal sa, či sa dá do zmlúv nahliadnuť.  
Ing. Hlinka – reagoval, do zmlúv  je možné kedykoľvek nahliadnuť.  
P. Heiler – doplnil, že sa vychádza z cenníka služieb, ktorý je schvaľovaný v MsZ.  
Ing. Palovič – zaujímal sa, kto robí kontrolu výkonu prác.    
P. Heiler – odpovedal, že kontrolu vykonáva on + Ing. Hlinka, o čom predkladajú záznamy.  
Ing. Palovič – má možnosť porovnať výkon zimnej údržby na Štefultove, kde ju vykonáva 
mesto i regionálna správa ciest, skonštatoval, že mesto ju robí lepšie.    
Ľ. Barák – myslí si, že všetko viazne na osobnej komunikácii, mala by byť lepšia. V minulej 
sezóne bolo čistenie Námestia sv. Trojice lepšie zvládnuté.  
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, ako je doriešené čistenie chodníkov, mala by byť spolupráca 
medzi mestskou políciou a Ing. Hlinkom. Údržba Striebornej ulice je nedostatočná.  
Ing. Michna a H. Koťová – mali formálne pripomienky, ktoré budú zapracované do 
operačného plánu zimnej údržby.  
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so schválením pripomienok a prijalo  
  

Uznesenie č. 103/2010 
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  
     Riaditeľovi Technických služieb, m. p. a oddeleniu právnemu a správy majetku MsÚ  
     spracovať plán letnej údržby  miestnych komunikácií pre rok 2011, zahrnúť doň údržbu  
     tých schodíšť a chodníkov, ktoré sú po komplexnej rekonštrukcii a údržbu verejných  
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     priestranstiev, vpustí a mreží.    
     Termín predloženia do MsZ: február 2011                 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                      12/0/1 
 
14. Návrh prevádzkového poriadku pre parkovanie v meste Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju riaditeľ TS, m. p. Peter Heiler, 
spracovateľkou je K. Hornická, vedúca strediska. Spravodajstvo k bodu podal zástupca 
primátora mesta Ing. Čabák – súčasťou prevádzkového poriadku je Cenník. Prílohou 
materiálu je vyúčtovanie parkovísk podľa jednotlivých mesiacov, november a december 
zatiaľ nie sú predložené. Pozitívne sa prejavilo dopravné značenie.    
Diskusia: 
Ing. Palovič – navrhol v prevádzkovom poriadku do časti IV., bodu 7 doplniť .... karta bude 
vydaná darcom krvi – držiteľom striebornej, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety ...  
To isté doplniť aj do časti V., bodu 5 Darcom krvi – držiteľom striebornej, zlatej .... 
Taktiež do Cenníka  - vydanie PPK zdarma – darcom krvi – držiteľom striebornej, zlatej ... 
                                    rezidentské karty – vydanie zdarma držiteľom striebornej, zlatej ...    
Spýtal sa, či vydanie parkovacej karty je na kalendárny rok. 
Ing. Čabák – áno.  
Ing. arch. Mravec – dal návrh na zníženie ceny rezidentskej karty  z 50 na 20 € tak, aby táto 
platila len na konkrétnu ulicu.  
Ľ. Barák – reagoval na návrh poslanca Mravca, bol by to krok späť, podľa neho 50 € na celý 
rok nie je veľa.  
RNDr. Bačík – spýtal sa, či sa dá na sídlisku Drieňová prenajať parkovacie miesto a za akú 
cenu.  
JUDr. Lukačko – odpovedal, že v tomto prípade ide o trvalé parkovanie, ktoré je možné na 
základe povolenia osobitného záberu verejného priestranstva.  
Mgr. Balžanka – dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch:  
1. návrh poslanca Paloviča – bol jednomyseľne schválený  
2. návrh poslanca Mravca – podporilo len 7 poslancov a nebol schválený 
Mestské zastupiteľstvo hlasovalo o celkovom návrhu, vrátane schváleného návrhu poslanca 
Paloviča a prijalo  

 
Uznesenie č. 104/2010 

 
 Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e   
     1. Prevádzkový poriadok pre parkovanie v meste Banská Štiavnica platný pre rok 2011 
     2. Cenník 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14   14/0/0 
 
15. Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.      
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Materiál predložil, spracoval a spravodajstvo k bodu 
podal Ing. Zimmermann, predseda komisie.    
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 105/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e   
     správu o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.   
      o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.    
 
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                                        14/0/0 
 
16. Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora mesta        
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spravodajstvo k bodu podal zástupca primátora 
Ing. Čabák.  
Diskusia:  
I. Beňo – spýtal sa, kto predložil návrh na vyplatenie odmeny do Mestskej rady?   
Ing. Čabák – vysvetlil, že Mestská rada je poradný orgán a rozhodnutie je platné vtedy, keď 
sa prijme uznesenie.  Zasadnutia MsR nie sú verejné.  
I. Beňo – spýtal sa, koľko mesačné odstupné podľa zákona dostane vyplatené odstupujúci 
primátor?  
Ing. Lievajová – 5 mesačné odstupné.  
I. Beňo – navrhol menovité hlasovanie k danému bodu.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo   
 

Uznesenie č. 106/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov   
     primátorovi mesta Banská Štiavnica odmenu  vo výške 10  % zo súčtu platov vyplatených  
     za rok 2010. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14  
Menovité hlasovanie: 
Za:        Ing. Čabák, Ing. Michna, Ing. arch. Mravec, P. Ivaška, Ing. Blaškovičová,  
              Ing.   Palovič, H. Koťová, Mgr. Palášthy, MVDr. Ďurkan 
Proti:    I. Beňo, Ing. Mojička, RNDr. Bačík 
Zdržali sa: Ing. M. Zimmermann, Ľ. Barák 
 
17. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v spoločnosti Bytová správa, s. r. o.,    
      Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. Láslo, hlavný kontrolór 
mesta. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka.   
Diskusia:  
RNDr. Bačík – ako bývalý riaditeľ a konateľ Bytovej správy, s. r. o. nemal možnosť sa 
k predloženej správe vyjadriť. Na doplnenie uviedol, každý účtovný doklad je opatrený 
pečiatkou. Podľa vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie spoločnosť nie je verejný 
obstarávateľ, ale obstarávateľ.      
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Ľ. Barák – v materiáli mu chýba dátum, dokedy treba zistené nedostatky odstrániť.  
Mgr. Balžanka – komunikoval s konateľom BS, s. r. o. a hlavným kontrolórom, je potrebné, 
aby zasadlo Valné zhromaždenie Bytovej správy, s. r. o., prizvať naň hlavného kontrolóra, 
konateľa spoločnosti  a oboznámiť ich s procesom nápravy.    
Ľ. Barák – žiadal do návrhu uznesenia doplniť bod B – termín odstránenia nedostatkov.  
Ing. Láslo – uviedol, že v čase písania správy bola určená lehota len na plnenie, medzitým 
boli žiadané doklady predložené.  
Mgr. Balžanka – mimoriadne MsZ bolo zvolané na popud sprenevery, on nezasahoval do 
priebehu kontroly, zistenia neohrozujú ekonomickú činnosť podniku. Ďalšie údaje je možné 
predložiť na najbližšom rokovaní MsZ.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
    

Uznesenie č. 107/2010 
 Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a   v e d o m i e  
     Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej na základe uznesenia MsZ  
     č.   92/2010 zo dňa 10. 11. 2010 v spoločnosti Bytová správa, s. r. o. Banská Štiavnica.    
 
Prítomných 14, hlasovalo 14 14/0/0 
 
18. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2010 a návrh na vyplatenie odmeny pre    
      hlavného kontrolóra 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. Láslo, hlavný kontrolór 
mesta. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka.  
Diskusia:  
Mgr. Palášthy – zaujímal sa, akých krúžkov v centre voľného času sa nezrovnalosti týkajú? 
Ing. Láslo – ide o konkrétnu zodpovednosť, ktorá je na vedení CVČ. Rozpočtové organizácie 
zriadené mestom nemôžu svojím rozhodnutím odpustiť poplatky, ale musia o to požiadať 
zriaďovateľa. V tomto prípade rozhodli sami, zodpovedný je riaditeľ CVČ. Doklady 
z vykonanej kontroly sú u hlavného kontrolóra a dá sa do nich nahliadnuť.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 108/2010 
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   
     2010. 
Prítomných 14, hlasovalo 14  14/0/0 
 
B. 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  10 % zo súhrnu mesačných platov, vyplatených za rok 2010.       

 
Prítomných 14, hlasovalo 14 
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Menovité hlasovanie bolo vykonané na základe požiadavky Ing. Paloviča:  
Za:        Ing. Čabák, Ing. Michna, Ing. arch. Mravec, P. Ivaška, Ing. Blaškovičová,  
              Ing.  Palovič, H. Koťová, Mgr. Palášthy, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, MVDr. Ďurkan,    
              Ing. Zimmermann 
Proti:     - 
Zdržali sa: Ing. Mojička, I. Beňo 
 
19. Informácia o možnosti výstavby garáží na sídlisku Drieňová  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr.  Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. Prefertusová a Ing. Mičko, odd. výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP.  
Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.   
Diskusia:  
Mgr. Palášthy – poďakoval za odpoveď ku svojmu dopytu z minulého MsZ, ktorý sa týkal 
výstavby garáží na Drieňovej.  
RNDr. Bačík – jeho dopyt na minulom MsZ sa týkal okrem garáží aj možnosti výstavby IBV, 
to že táto sa môže realizovať, považuje za negatívny prvok. Ďalej sa zaujímal, či garáž 
postavená pri individuálnej bytovej výstavbe sa považuje za individuálnu alebo hromadnú.  
Ing. Prefertusová – odpovedala, že výstavba sa rozdeľuje na hromadnú a individuálnu 
bytovú výstavbu (IBV). V rámci Drieňovej sú riešené aj modely s IBV a pri RD sa samostatná 
garáž môže postaviť. Nemôže sa samostatne stavať v rámci hromadnej výstavby.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo     
 

Uznesenie č. 109/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     správu o možnosti výstavby garáží na sídlisku Drieňová.  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14  14/0/0 
 
20. Majetkové veci Mesta Banská Štiavnica   
 
Písomné správy k jednotlivým bodom predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi správ sú JUDr. Jaďuďová, O. Nigríniová, R. Baráková, odd. právne 
a správy majetku. Spravodajstvo k jednotlivým bodom podal poslanec Barák.  
Na základe požiadavky prizvaného zástupcu spoločnosti Nemocnice a polikliniky, n. o. Ing. 
Kubáňa bola urobená zmena programu v druhej časti rokovania nasledovne:  
 
       a) Zámer na priamy nájom hnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica –  
           nemocnica 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 110/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    s c h v a ľ u j e    
        1. zámer  na  priamy nájom hnuteľného nehmotného a hmotného majetku vedeného     
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            v evidencii majetku Mesta Banská Štiavnica ako: 
            
      hodnota nadobúdacia:   zostatková: 
  

013035 softvér ......................................................... 7 678,58 € .............   0,00 € 
018035 DDNM .......................................................  1 923,65 €..............   0,00 € 
022035 stroje, prístroje a zariadenia ..................1 208 936,54 €..........6 401,18 € 
023035 dopravné prostriedky ................................ 97 378,99 €........11 408,66 € 
028035 DDHM ...................................................  223 880,26 €........  2 730,12 €  
032035 umelecké dielo ..........................................   7 767,38 € ........ 7 767,38 € 

      Celkom:                                                             1 547 565,40 €         28 307,34 € 
 
            2. spôsob nájmu  majetku špecifikovaného v bode 1/ tohto uznesenia  

ako prípad hodný osobitného zreteľa s ročným nájomným, stanoveným dohodou vo výške1 €, 
pre nájomcu Nemocnice a polikliniky, n. o. Bratislava, Záhradnícka 46, Bratislava, 
Všeobecná nemocnica, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, na dobu určitú a to na dobu 20 
rokov.  

Prijatie uznesenia o priamom nájme hnuteľného hmotného a nehmotného majetku  podľa § 
9a,  odst. 9 zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. IV. odst.7 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený 
Mestu Banská Štiavnica, schválených Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  
schválila  3/5 väčšina prítomných poslancov.  

Prítomných 14, hlasovalo 13 13/0/0 
 
      b) Zámer na odpredaj časti pozemku CKN č. 5335/14 Ul. Fándlyho  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 111/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e     
            1. zámer na odpredaj  majetku     

� pozemku parcela C KN č. 5335/14 o 44 m2, ostatná plocha, vytvoreného GOP č. 
36035521-95/2010, odčlenením z pôvodnej E KN parcely č. 6869/5 o výmere 2478 
m2, trvalý trávny porast 

Nehnuteľnosť  je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica v registri  C KN na LV č. 3076  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica. 

             2. spôsob predaja  pozemku parcela C KN č. 5335/14 o výmere 44 m2, ostatná 
plocha,  a to  

� ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov do BSM vlastníctva pre 
Miloslava Paliatku s manž. Ivetou, rod. Smrečanskou, Ul. Fándlyho č. 5, Banská 
Štiavnica, za cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 73/2010 zo dňa 25.9.2010, 
vo výške 300 €. 
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Kupujúci spolu s kúpnou cenou 300 € uhradia aj všetky náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti, a to náklady na  vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a návrh na 
vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 €, úhrnom 416 €. 
Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, odst. 8, písmena e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III., odst. 4, písmena e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený mestu 
Banská Štiavnica, schválených uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14. 12. 2009, schválila  
3/5 väčšina prítomných poslancov. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14 14/0/0 
 
      c) Prevod pozemkov CKN č. 3988/1, 3988/3 a pozemku EKN č. 1639/1, Ul. Dolná 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 112/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e    
priamy  odpredaj   pozemku  

- parcela E KN č. 1639/1 o výmere 9 m2, zastavané plochy, vedený na LV č. 3076 

- diel  9/ o výmere  1 m2, zastavané plochy, vytvorený GOP č. 36035521-79/2010 
z pôvodnej C KN parcely č. 3988/1, vedenej na LV č. 1 

- diel  10/ o výmere 9 m2, zastavané plochy, vytvorený GOP č. 36035521-79/2010 
z pôvodnej C KN parcely č. 3988/1, vedenej na LV č. 1 

- diel 11/ o výmere 1 m2, zastavané plochy, vytvorený GOP č. 36035521-79/2010  
z pôvodnej C KN parcely č. 3988/3, vedenej na LV č. 1 

v  súlade s § 9a, odst.8,  písm. b)  zákona 138/1991 Zb., v  znení neskorších zmien a doplnkov  
v prospech Tomáša Rückschlossa, trvale bytom v Banskej Štiavnici,  Ul. Dr. Imricha Tótha č. 
1551/7,  za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 72/2010 zo dňa 25.9.2010, vo 
výške   406  €/ t.j. 20,30 €/m2. Tomáš Rückschloss je vlastníkom nehnuteľnosti  - stavby č. 
súp. 846  na parcele C KN č. 3996 vedenej na LV č. 5971. 

Pozemok parcela E KN č. 1639/1  o výmere 9 m2, zastavané plochy je  vedený v KN 
Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre 
okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. Pozemky parcela C 
KN č. 3988/1 o výmere 691 m2, zastavané plochy a parcela C KN č. 3988/3 o výmere 65 m2, 
zastavané plochy sú vedené  na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica. 

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci spolu s kúpnou cenou 
406 € uhradí aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to náklady za  návrh na 
vklad vlastníckeho práva do KN vo výške  66 €  a  náklady za vypracovanie znaleckého 
posudku vo výške  50 €, úhrnom  vo výške 522 €/ 15726 ,- Sk. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13   13/0/0 
 
 



- 145 - 
       
      d) Zámer na zámenu pozemkov – lokalita Drieňová, extravilán 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok  
 

Uznesenie č. 113/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e   

1.  zámer   na prevod majetku   
           pozemku C KN parcela č. 7676/5 o výmere 334 m2, záhrada a pozemku parcela C KN  
           č. 7665/6 o výmere 271 m2, zastavaná plocha, vytvorených GOP č.  36035521-  
           30/2010 zo dňa  19. 2. 2010, odčlenením z E KN parcely č. 2108/3 o  výmere 2820   
           m2,trvalý trávny porast,  vedenej na LV č. 3076  
      2.  spôsob prevodu majetku  pozemku parcela  C KN  č. 7676/5 o výmere 334 m2, záhrada 

a pozemku parcela C KN č. 7665/6 o výmere 271 m2, zastavaná plocha,  zámenou vo 
verejnom záujme , ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  
s odkazom na ustanovenia zákonom NR SR č. 66/2009 Z. z. , o niektorých opatreniach 
pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva 
štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
    Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom  pozemku  parcela C KN parcely č. 7676/5 o výmere 
334 m2, záhrada a pozemku parcela C KN č. 7665/6 o výmere 271 m2, zastavaná plocha, 
vytvorených GOP č.  36035521-30/2010, vedených v KN Katastrálneho úradu v Banskej 
Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076,  pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.  
    Margita Krajčová, rod. Melicherčíková je spoluvlastníčkou  podielu 3/8  ( pod B3 ) a 1/8 ( 
pod B4),    k nehnuteľnosti vedenej v KN  Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa 
katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská 
Štiavnica  na LV č.  224,   ako pozemok parcela E KN č. 2136/5 o výmere 1211 m2, 
zastavané plochy. Spoluvlastníckemu podielu prislúcha výmera 605,5 m2 pozemku. 

     Do vlastníctva Margity Krajčovej, rod. Melicherčíkovej, trvale bytom v Banskej Štiavnici, 
Ul. Drieňová č. 4 sa prevedú  pozemky vo vlastníctve  mesta - parcela C KN parcely č. 7676/5 
o výmere 334 m2, záhrada a  parcela C KN č. 7665/6 o výmere 271 m2, zastavaná plocha.  
     Do vlastníctva mesta sa prevedie spoluvlastnícky podiel Margity Krajčovej , rod. 
Melicherčíkovej k nehnuteľnosti vedenej v KN  Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, 
Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica  na LV č.  224,   ako pozemok parcela E KN č. 2136/5 o výmere 1211 m2, 
zastavané plochy v  podiele 3/8  ( pod B3 ) a 1/8 ( pod B4).  

   Pozemky   identifikované GOP č. 36035521-30/2010 ako parcela C KN č. 7676/5 a 7676/6 
spolu vo výmere 605 m2 boli vytvorené odčlenením z E KN parcely č. 2108/3 o  výmere 2820 
m2,trvalý trávny porast, vedenej na LV č. 3076, sa nachádzajú v extraviláne obce Banská 
Štiavnica  v lokalite Drieňová .  
   Prevod nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov schválila  3/5 väčšina prítomných poslancov.     

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                               13/0/0 
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 e) Návrh na úpravu kúpnej ceny v uznesení MsZ č. 69/2010 – J. Liker 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 114/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. n e s c h v a ľ u j e  
      úpravu kúpnej ceny v uznesení MsZ č. 69/2010 zo dňa 7. 7. 2010 z 230,- € (25,55 €/m2) 

na kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 16,60 €/m2, spolu (9 m2 x 16,60 €) 149,40 € 
pre kupujúceho Jaroslava Likera, bytom Horná Huta 33, Banská Štiavnica, ktorému bol 
schválený odpredaj pozemkov, a to diel 2 vo výmere 5 m2, záhrady a diel 3 vo výmere 4 
m2, záhrady, ktoré boli vytvorené podľa GOP č. 36035521-37/2010 z pôvodnej parcely č. 
CKN 1519/3 vo výmere 41 m2, záhrady k. ú. Banská Štiavnica ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

      Ostatné časti uznesenia MsZ č. 69/2010 zo dňa 7. 7. 2010 ostávajú nezmenené. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14 14/0/0 
 
      f) Oprava uznesenia MsZ č. 61/2010 – zámena pozemkov lokalita Široký vrch  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie č. 115/2010 

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

opravu uznesenia MsZ č. 61/2010 zo dňa 9. 6. 2010 nasledovne: 

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

1. Zámer   
- nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta vedených v KN Katastrálneho 

úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  

na LV č. 3076 pod B1 v podiele 1/1    pozemky: 
-  parcela E KN č. 2625/1 o výmere 3095 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2625/2 o výmere 1527 m2, orná pôda,  
-  parcela E KN č. 2625/3 o výmere 966 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2625/4 o výmere 550 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2625/5 o výmere 1179 m2, orná pôda,  
-  parcela E KN č. 2625/6 o výmere 7463 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2625/7 o výmere 1396 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2627/1 o výmere 4769 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2627/2 o výmere 1283 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2627/3 o výmere 9437, TTP,  
-  parcela E KN č. 2627/4 o výmere 4747 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2627/5 o výmere 1989 m2, TTP ,  
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-  parcela E KN č. 2627/6 o výmere 1835 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2623/2 o výmere 3297 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2623/6 o výmere 4037 m2, lesný pozemok,  /nesúlad druhu pozemku/  
-  parcela E KN č. 2623/7 o výmere 2536 m2, lesný pozemok, / nesúlad druhu pozemku/ 
-  parcela E KN č. 2623/8 o výmere 1101 m2, lesný pozemok, / nesúlad druhu pozemku / 
 - parcela E KN č. 2623/9 o výmere 4222 m2, lesný pozemok, // nesúlad druhu pozemku / 
-  parcela E KN č. 2623/10 o výmere 2906 m2, lesný pozemok, / nesúlad druhu pozemku 
-  parcela E KN č. 2623/11 o výmere 1267 m2, lesný pozemok, nesúlad  druhu pozemku 
-  parcela E KN č. 2623/12 o výmere 655 m2, lesný pozemok , /nesúlad druhu pozemku 
-  parcela E KN č. 2623/13 o výmere 350 m2, lesný pozemok,  /nesúlad druhu pozemku 
-  parcela E KN č. 2628/28 o výmere 8412 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2628/29 o výmere 6402 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2628/32 o výmere 1213 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2628/38 o výmere 1243 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2646 o výmere 2529 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2647 o výmere 3833 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2648/1 o výmere 1464 m2, TTP,  
-  parcela E KN č. 2648/2 o výmere 331 m2, TTP  
-  parcela E KN č. 2653 o výmere 3822 m2, lesný pozemok,   /nesúlad druhu pozemku 
 
  ( nesúlad druhu pozemku E KN – lesný pozemok je v súbore C KN vedený v kultúre – TTP 
– hodnota stanovená znalcom v odbore poľnohospodárstvo  – Ing. Darinou   Hermanovou -  
ZP 31/2009) 
 
na LV č. 4411 pod B1 v podiele 2/6  pozemok  
-  parcela E KN č. 2628/23 o výmere 9193 m2, TTP,  
 
na LV č. 5217 pod B1 v podiele  ½   pozemok  
-  parcela E KN č. 2623/1 o výmere 38690 m2, lesný pozemok,  
 
na LV č. 5906 pod B1 v podiele 2/6  pozemok  
-  parcela E KN č. 2628/27 o výmere 12769 m2, TTP,  
 
na LV č. 5984 pod B1  podiele 2/6  pozemok  
-  parcela E KN č. 2643/2 o výmere 7053 m2, TTP.  
Pozemky vo vlastníctve mesta  vo  výmere 11 88 72,6 m2 v hodnote stanovenej  podľa 
osobitného predpisu znalcom z odboru poľnohospodárstvo – odvetvie – odhad hodnoty 
poľnohospodárskej pôdy  Ing. Darinou Hermanovou  Znaleckým posudkom č. 
31/2009, 6/2010,  Ing. Máriou Kováčovou – znalcom v odbore lesníctvo - odvetvie  odhad 
hodnoty lesov, Znaleckým posudkom č. 02/2010 a dohodou zmluvných strán navýšených 
o hodnotu lesného porastu / nesúlad druhu pozemku / na pozemku parcela E KN č. 2623/1 
vedeného na LV č. 5217 v podiele ½   vo výške  15.699,45 € a na pozemkoch parcela E KN č. 
2623/1, 2623/7, 2623/8, 2623/9, 2623/10, 2623/11, 2623/12, 2623/13 a 2653 určenú  
priemerom všeobecnej hodnoty lesného porastu v danej lokalite vo výške 4971,20 € spolu 
s ostatnými pozemkami  vo výške  24 114,10 €. 
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2/  spôsob prevodu majetku  uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to zámenou 

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Stanislava Krištoffa,  vedené v KN  Katastrálneho úradu 
v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec 
Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,   

na LV č.  4409  pod B1 v podiele 3/15, pod B2 v podiele 4/40, pod B3 v podiele 1/5, pod B4 
v podiele 1/5, pod B5 v podiele 2/10, pod B10 v podiele 3/40 a pod B12 v podiele 1/40  
pozemky: 

-  parcela E KN č. 2628/11 o výmere 4683 m2, TTP 
-  parcela E KN č. 2628/50 o výmere 7391 m2, orná pôda,  / nesúlad druhu pozemku  
   ( v súbore C KN – les - nesúlad druhu pozemku – hodnota stanovená znalcom v odbore  
lesníctvo - odvetvie  odhad hodnoty lesov – Ing. Máriou Kováčovou )  
-  parcela E KN č. 2628/83 o výmere 29 m2, orná pôda,  
na LV č. 4410 pod B1 v podiele 3/15, pod B2 v podiele 4/40, pod B3 v podiele 1/5, pod B4 
v podiele 1/5, pod B5 v podiele 2/10, pod B10 v podiele 3/40, pod B12 v podiele 1/40, a to 
pozemky : 
-  parcela E KN č. 2628/115 o výmere 1922 m2, orná pôda, / nesúlad druhu pozemku – 
v súbore C KN – les - ocenenie uskutočnil znalec z odboru lesníctvo ZP č. 02/2010 ) 
-  parcela E KN č. 2642/3 o výmere 179 m2, TTP, / nesúlad druhu pozemku – v súbore C KN 
– les - ocenenie uskutočnil znalec z odboru lesníctvo ZP č. 02/2010 ) 
-  parcela E KN č. 2628/53  o výmere 42896 m2, TTP, 

-  parcela  E KN č. 2628/54 o výmere 350 m2, TTP, 

-  parcela E KN č. 2628/55 o výmere 343 m2, TTP, 

-  parcela E KN č. 2628/56 o výmere 15 m2, TTP, 

-  parcela E KN č. 2628/57 o výmere 102 m2, 

-  parcela E KN č. 2628/59 o výmere  962 m2 TTP 

( nesúlad druhu pozemkov  – v súbore C KN – les – pozemky vedené na LV č. 4410 sú 
ocenené znalcom  z odboru lesníctvo Ing. Máriou Kováčovou - ZP č. 02/2010 )  
na LV č. 4412 pod B3 v  podiele 1/15, pod B4 v podiele 8/240, pod B5 v podiele 2/30, pod 
B6 v podiele 2/30, pod B7 v podiele 4/60, pod B10 v podiele 6/240, pod B12 v podiele 2/240, 
a to pozemky:  
-  parcela E KN č. 2628/87 o výmere 133 m2, TTP, / nesúlad druhu pozemku – v súbore C 
KN – les - ocenená znalcom z odboru lesníctvo ZP č. 02/2010 ) 
-   parcela E KN č. 2643/1 o výmere 2540 m2, TTP  / nesúlad druhu pozemku v súbore C KN 
– les – ocenené  znalcom v odbore lesníctvo  – odvetvie - odhad hodnoty lesov Ing. Máriou 
Kováčovou - ZP 02/2010) 
 
na LV č. 5218 podB1 v podiele 1/1, a to pozemok: 
-  parcela E KN č. 2621/1 o výmere 7133 m2, TTP / nesúlad druhu pozemku – v súbore C KN 
– les - ocenené znalcom z odboru lesníctvo ZP č. 02/2010 ) 

Pozemky vo vlastníctve Ing. Stanislava Krištofa vo  výmere  6 68 95,3  m2  v hodnote 
stanovenej podľa osobitného predpisu znalcom z odboru poľnohospodárstvo – odvetvie – 
odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy  Ing. Darinou Hermanovou, Znaleckým posudkom  
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č. 31/2009 a 6/2010 a  Ing. Máriou Kováčovou – znalcom v odbore lesníctvo - odvetvie  
odhad hodnoty lesov, Znaleckým posudkom č. 02/2010, spolu vo výške  17.497,93 €.  
 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností  vo výške  6643,17 €, ktorý bude 
v konečnom dôsledku ustálený,  je žiadateľ Ing. Stanislav Krištoff  povinný poukázať  na účet 
Mesta Banská Štiavnica.   
Spolu s hodnotovým vyrovnaním zamieňaných nehnuteľností žiadateľ znáša aj trovy konania 
vo výške 66,- € ako správny poplatok za návrh na vklad do KN.  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                                  14/0/0 
 
     g) Zámer prevodu pozemku CKN č. 5873/2 – Ing. A. Bieleschová, Bratislava  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 116/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    k o n š t a t u j e ,  že 
           1. uznesením MsZ č. 63/2010 zo dňa 9.6.2010 v časti A/ schválilo  3/5 väčšinou 

prítomných poslancov odpredaj časti pozemku parcela E KN č. 6409/12 o celkovej 
výmere 2777 m2, ostatné plochy, ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov do výlučného vlastníctva Ing. Aurélie Bieleschovej, bytom v Bratislave, 
Galaktická č. 6. 

           2.  v časti B/ cit. uznesenia  p o v e r i l o  MsÚ objednať vypracovanie GOP na 
oddelenie časti pozemku parcela E KN č. 6409/12, ako i znaleckého posudku na 
stanovenie všeobecnej hodnoty majetku podľa osobitného predpisu  

 
B.  s c h v a ľ u j e   
      prevod pozemku parcela C KN č. 5837/2 o výmere 78 m2, zastavané plochy, ktorý bol 

vytvorený  GOP č. 36035521-127/2010 odčlenením z pôvodnej parcely E KN č. 6409/12,  
vedenej v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na 
LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, do výlučného vlastníctva Ing. 
Aurélie Bieleschovej, bytom v Bratislave, Galaktická č. 6, za cenu stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 87/2010 zo dňa 29.10.2010,  vo výške 2460 €. 

      Kupujúci uhradí  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, 
a to náklady na vypracovanie geometrického plánu, náklady na vypracovanie znaleckého 
posudku a návrh na vklad vlastníckeho práva do KN. 

 
      Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, odst. 8, písmena e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III., odst. 4, písmena e) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený 
mestu Banská Štiavnica, schválila  3/5 väčšina prítomných poslancov. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13 13/0/0 
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     h) Návrh na prevod pozemkov vo vlastníctve štátu v správe SPF do vlastníctva    
          Mesta Banská Štiavnica     
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
  

Uznesenie č. 117/2010 
Mestské  zastupiteľstvo 
A. k o n š t a t u j e  , 

1/ že na pozemkoch  parcela E KN č. 87/2 o výmere 33 m2, záhrada, E KN parcela č. 134 
o výmere 12 m2, zastavané plochy, E KN parcela č. 225 o výmere 77 m2, záhrada, parcela 
E KN č. 893/7 o výmere 80 m2, trvalý trávny porast, parcela E KN č. 1337 o výmere 40 
m2, ostatné plochy, parcela E KN č. 1866/19 o výmere 30 m2, trvalý trávny porast, 
parcela E KN č. 1867/8 o výmere 55 m2, trvalý trávny porast, parcela E KN č. 2454/2 
o výmere 642 m2, ostatné plochy, parcela E KN č. 5560/3 o výmere 151 m2, ostatné 
plochy, parcela E KN č. 6409/72 o výmere 93 m2, ostatné plochy, vedených v KN 
Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3077, 
pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, sú umiestnené 
stavby – miestne komunikácie vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica, 
 
2/  na pozemku parcela E KN č. 6122 o výmere 298 m2, zastavané plochy,  je umiestnená 
stavba č. súp. 242 – budova Materskej školy, vedená na LV č. 1, a že pozemok parcela E 
KN č. 6121 o výmere 1543 m2, záhrada, tvorí areál tohto predškolského zariadenia. 
Pozemky parcela E KN č. 6122 a 6121 sú vedené v KN Katastrálneho úradu v Banskej 
Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3077, pre okres Banská Štiavnica, 
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, 
 
3/  na pozemkoch parcela E KN č. 5426/272 o výmere 41 m2, trvalý trávny porast 
a parcela E KN č. 6288 o výmere 105 m2, trvalý trávny porast, vedených v KN 
Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3332, 
pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, sú umiestnené 
stavby – miestne komunikácie vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14  14/0/0 
 

      i) Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. B. Štiavnica, Ul. Horáka (J. Psotný) 
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – zaujímal sa, kto takúto zámenu navrhol? 
JUDr. Jaďuďová – uskutočnilo sa miestne šetrenie, išlo o obojstrannú dohodu a časť sumy 
žiadateľ mestu dopláca.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   
 

Uznesenie č. 118/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e 

1.   Zámer na prevod majetku   
- pozemku E KN parcela č. 5491/7 o výmere 555 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 3076.  
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      2.  spôsob prevodu majetku  pozemku parcela  E KN  č. 5491/7 o výmere  555 m2, orná 
pôda  zámenou  vo verejnom záujme , ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  
s odkazom na ustanovenia zákonom NR SR č. 66/2009 Z. z. , o niektorých opatreniach pri 
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na 
obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
     Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom  pozemku  parcela E KN parcely č. 5491/7 
o výmere 555 m2, orná pôda, vedeného  v KN Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa 
katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica,  
     Jozef  Psotný a manž.  Eva rod. Babjaková, sú vlastníkmi  nehnuteľností  vedených  v KN  
Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  na LV č.  5286,   ako pozemok 
parcela E KN č. 5426/295  o výmere 32 m2, orná pôda, parcela E KN č. 5426/297 o výmere 7 
m2, trvalý trávny porast a parcela C KN č. 1250/16 o výmere 156 m2, zastavané plochy 
vedenej na LV č. 1269 v BSM. 
 
     Do BSM vlastníctva Jozefa Psotného a manž. Evy  rod. Babjakovej, obaja trvale bytom 
v Banskej Štiavnici, Ul. J. G. Tajovského č. 1,  sa prevedie pozemok  vo vlastníctve mesta  
parcela E KN č. 5491/7 o výmere 555 m2, orná pôda. 
  
     Do vlastníctva mesta sa prevedú nehnuteľnosti v BSM   Jozefa Psotného a manž.  Evy rod. 
Babjakovej,   vedené v  KN  Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská 
Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  na LV 
č.  5286,   ako pozemok parcela E KN č. 5426/295  o výmere 32 m2, orná pôda, parcela E KN 
č. 5426/297 o výmere 7 m2, trvalý trávny porast a parcela C KN č. 1250/16 o výmere 156 m2, 
zastavané plochy vedenej na LV č. 1269. 

     Jozef Psotný s manž. Evou, rod. Babjakovou, sa vzhľadom na rozdiel výmer zamieňaných 
nehnuteľností, zaväzujú pri podpise zámennej zmluvy vyplatiť  3.600 €, ako  rozdiel hodnoty 
zamieňaných nehnuteľností.  

   Prevod nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov schválila 3/5 väčšina prítomných poslancov.  

 
Prítomných 14, hlasovalo 14  14/0/0  
  
     j) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Orolina s manželkou, Banská Štiavnica  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 119/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    s c h v a ľ u j e     
            1. zámer na odpredaj  majetku     

� pozemok parc. č. CKN 4564/81 vo výmere 236 m2, trvalé trávne porasty 

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. 
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             2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to  

� ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov do BSM Ing. Štefana 
Orolina s manželkou Ing. Miroslavou Orolinovou, obaja bytom Ľ. Štúra 29, Banská 
Štiavnica za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 83/2010 zo dňa 26. 10. 
2010 vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom vo výške 1 680,- €. 
Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti, a to náklady na vypracovanie geometrického plánu, náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku a návrh na vklad vlastníckeho práva do KN. 
 

Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, odst. 8, písmena e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III., odst. 4, písmena e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený mestu 
Banská Štiavnica schválených uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14. 12. 2009, schválila 3/5 
väčšina prítomných poslancov. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14  14/0/0 
 
      k) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre D. Schnobala s manželkou, Banská   
           Štiavnica  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 120/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    s c h v a ľ u j e     
            1.  zámer na odpredaj  majetku     

� pozemok parc. č. CKN 5719/2 vo výmere 102 m2, zastavané plochy a nádvoria 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica v registri  C KN na LV č. 1  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. 
ú. Banská Štiavnica. 

             2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to  

� ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov do BSM Dušana 
Schnobala  s manželkou Emíliou, obaja bytom Ul. J. Horáka 9, Banská Štiavnica za 
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 84/2010 zo dňa 27. 10. 2010 
vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom vo výške 1 030,- €. 
Kupujúci uhradia spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti, a to náklady na vypracovanie geometrického plánu, náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku a návrh na vklad vlastníckeho práva do KN. 

Prijatie uznesenia o prevode nehnuteľností podľa § 9a, odst. 8, písmena e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III., odst. 4, písmena e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a  s majetkom štátu, ktorý bol zverený mestu 
Banská Štiavnica schválených uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14. 12. 2009, schválila   
3/5 väčšina prítomných poslancov. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                      13/0/0 
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     l)  Zámer na výstavbu polyfunkčného objektu v lokalite Pod Kalváriou 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 121/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.    n e s c h v a ľ u j e     
            zámer  na výstavbu polyfunkčného objektu na časti pozemkov  parcela E KN č. 

6603/1 o výmere 12297 m2, zastavané plochy a E KN parcela č. 6590/2 o výmere 
8357 m2, ostatné plochy. 

Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 
Štiavnica v registri  C KN na LV č. 3076  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 
k. ú. Banská Štiavnica. 

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                         11/0/2 

       m) Návrh na zrušenie predkupného práva – Peter Burian s manželkou, Banská 
Štiavnica  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 122/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.   s c h v a ľ u j e     

zrušenie predkupného práva vedeného (pod V 473/2003) v KN Katastrálneho úradu 
Banská Štiavnica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 5522 pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech Mesta Banskej 
Štiavnice na nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN 845 vo výmere 396 m2, orná pôda, 
ktorý bol  GOP č. 36035521-2/2010  rozdelený na pozemky parc. č. CKN 845/1 vo 
výmere 317 m2, orná pôda a parc. č. CKN 845/2 vo výmere 79 m2, zastavané plochy 
a nádvoria 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                 12/0/0 

21. Rôzne 
      a) Návrh na vyplatenie odmeny pre poslancov MsZ  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju a spravodajstvo k bodu podal primátor 
mesta Mgr. Balžanka.  
Diskusia:  
Ing. Palovič – navrhol k bodu menovité hlasovanie.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 123/2010 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e   
     v zmysle článku IV/3. Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta a volených   
     funkcionárov mesta Banská Štiavnica jednorazovú ročnú odmenu poslancom MsZ za rok   
     2010 vo   výške  20 € za každé zasadnutie, ktorého sa poslanci MsZ zúčastnili.      
 
Prítomných 13, hlasovalo 13 
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Menovité hlasovanie:  
Za:  Ing. Čabák, Ing. Michna, Ing. arch. Mravec, P. Ivaška, H. Koťová, Mgr. Palášthy,   
                    Ľ. Barák, MVDr. Ďurkan, Ing. Zimmermann 
Proti:           Ing. Palovič, RNDr. Bačík, Ing. Mojička, I. Beňo 
Zdržali sa:    - 
 
22. Interpelácie a dopyty  
 
Ing. Palovič – žiadal: 
-  vykonanie kontroly hospodárenia v mestskom hasičskom zbore, 
- predloženie správy o hospodárení prevádzky Kúpele – plaváreň za posledné 4 roky (vrátane  
   roku 2010)  
 
Ľ. Barák – požiadal hlavného kontrolóra o podanie správy, týkajúcej sa prevádzky štadióna 
 
p. Kapustová, občan  – zaujímala sa, či v rámci rozpočtu bude realizovaná oprava Ulice 
Kamenná a Ulice Horná Resla komplexne, aj vrátane kanalizácie.  
Mgr. Balžanka – odpovedal, že riešenie daných ulíc bude predmetom rokovania k rozpočtu 
pre budúci rok.     
p. Kapustová, občan  – poďakovala odchádzajúcemu vedeniu mesta za vykonanú prácu 
a taktiež správnym a zanieteným ľuďom, ktorými bolo obklopené. Myslí si, že aj nastupujúce 
vedenie mesta využije ponúkané šance, hlavne z eurofondov a pôjde nastaveným tempom.    
                  
S. Maruniak – reagoval na plánované zníženie dotácie na vysielanie VIO TV. Navrhol, aby 
Banská Štiavnica televíziu mala a zachovalo sa vysielanie. Navrhli schváliť sumu na dlhšie 
obdobie. Ak zo strany mesta nie je záujem o vysielanie, chceli by vysielať ešte aspoň pol 
roka. Na Slovensku je 59 lokálnych televízií a aj oni by chceli fungovať a zachovať 
vysielanie.  
 
M. Pauková – spýtala sa, či je plánovaný rozpočet pre ICM? 
Mgr. Balžanka – odpovedal, že áno, aj pre budúce roky sa plánuje, aby táto činnosť mohla 
byť vykonávaná. Pre tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 6 tis. €.  
 
PhDr. N. Bujnová, CSc. – zaujímala sa, prečo nie je zaradené do rozpočtu mesta budovanie 
kanalizácie na Ul. J. Bottu.   
Mgr. Babiaková -  v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou sa urobil 
rozpočet pre riešenie niekoľkých ulíc (Botanická, Vodárenská, Staromestská, Katova, Spojná) 
kde bola spracovaná  projektová dokumentácia (PD). Keby bolo k dispozícii viac 
spracovaných projektov, bolo by sa dalo z nich vychádzať. V nasledujúcich rokoch sa bude 
pokračovať v úpravách verejných priestranstiev. V tomto roku sa dokončuje PD Akademickej 
ulice. Čo sa týka Ulice M. Bottu, úpravy sa robili, riešil sa havarijný stav oporného múru. 
O realizácii kanalizácie sa bude rokovať so StVS.  
K uliciam Kamenná a Horná Resla, na tieto ulice sa musí spracovať projekt, ktorý bude 
obsahovať riešenie kanalizácie a úpravu miestnych komunikácií. Táto položka bola zaradená 
do rozpočtu na základe petície občanov, ktorí žiadali povrchovú úpravu daných ulíc aspoň 
v takom rozsahu, aby boli prejazdné autami. Medzitým mesto objedná spracovanie PD.  
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Ing. Čabák – doplnil, že na Resle ide o problémový úsek 150 m, sú požiadavky na riešenie 
miestnych komunikácií aj iných ulíc,  na Ul. J. Horáka je požiadavka 40 domov, na Ul. M. 
Benku 12 domov, na Ul. J. Bottu – 7 domov treba napojiť na kanalizáciu. 
Uskutočnilo sa rokovanie so spoločnosťou VEOLIA, kanalizácie budované mestom by im 
boli odpredané a za získané peniaze by mesto dalo spracovať PD ďalších ulíc.   
 
Ing. Blaškovičová – upozornila na poškodené autobusové zastávky na Štefultove, hlavne pri 
hornom mlyne, sú tam smeti. Zaujímala sa, ktoré pozemky pod autobusovými zastávkami sú 
nevysporiadané.  
 
Ing. Palovič – nedostal do 30 dní odpoveď k svojmu dopytu, vznesenému na zasadnutí MsZ, 
ktorý sa týkal porušenia VZN (vyúčtovanie príspevku pre STKM). Spýtal sa, či prednostka 
MsÚ vyvodzuje postihy voči zamestnancom, ktorí spravia niečo zle, nedostatočne alebo 
zmätočne. Do marcového MsZ žiadal predložiť zoznam ulíc, ktoré treba opraviť, resp. 
rekonštruovať, vysprávkovať.  
 
Mgr. Babiaková – p. Šurka doložil chýbajúce doklady, je možné do nich nahliadnuť. Bolo 
prijaté opatrenie – zaktualizovanie VZN, v nadväznosti na schválený štátny rozpočet.  
Ing. Láslo – potvrdil, že vyúčtovanie je v poriadku a odkontrolované.  
Mgr. Babiaková – vysvetlila, že pripomienky, interpelácie a dopyty zo zasadnutí MsZ sú 
v prenose PC siete MsÚ, kde zodpovedné osoby uvedú plnenie úloh a toto sa aktualizuje. 
Pokiaľ sa zistí porušenie pracovnej disciplíny, vyvodzujú sa postihy v zmysle zákonníka 
práce.  
Ing. Palovič – spýtal sa, či bol postih vyvodený aj v prípade chybných informácií uvedených 
v Štiavnických novinách.   
Mgr. Babiaková – áno, prípad bol prerokovaný v Mestskej rade, chyba sa stala pri posúvaní 
informácií cez počítačovú sieť. V blízkej budúcnosti bude treba uskutočniť rokovanie 
k Štiavnickým novinám a prijať principiálne stanovisko.  
Ing. Palovič – tlač novín treba reklamovať a žiadať náhradu škody. 
 
H. Koťová – žiadala záväznú písomnú odpoveď, ako bude vyriešený vstup do ZŠ J. Kollára 
na Drieňovej, ktorý je šmykľavý.  
Ľ. Barák – navrhol k problému zvolať Radu školy ZŠ J. Kollára a tam vyriešiť problém 
vstupov do budovy.  
 
RNDr. P. Bačík -  poďakoval za informácie, ktoré mu boli poskytnuté (náklady na služobné 
cesty), žiadal ich doplniť o celkové náklady, vrátane leteniek.  
 
Ľ. Barák – poďakoval za spoluprácu, vedenie mesta v spolupráci s MsZ odviedli kus roboty 
a vyslovil prianie, aby sa začaté veci aj dokončili.  
MVDr. Ďurkan – pripojil sa k myšlienke poslanca Baráka.  
 
I. Beňo – žiadal o premiestnenie kontajnerov pri bytovke na Ul. L. Svobodu, ktoré sú na 
opačnej strane cesty, aby boli umiestnené pri bočnej strane paneláku (vedľa kvetinárstva).  
Zaujímal sa, či majiteľ bilbordu pred zeleným domom platí za záber verejného priestranstva, 
obyvatelia žiadajú o jeho premiestnenie na inú voľnú plochu.  
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Ing. Čabák – na záver štvorročného obdobia poďakoval, že mu bolo umožnené zastávať 
svoju pracovnú pozíciu zástupcu primátora mesta, čo bolo odsúhlasené po 100 % zhode. 
Snažil sa vyhovieť požiadavkám, hľadal riešenie problémov, aby to bolo na prospech mesta. 
Nikto by nič nedokázal, keby nemal za sebou pracovný tím zamestnancov, z ktorých väčšina 
vystupuje profesionálne. Poďakoval primátorovi mesta aj ostatným, ktorí ho podržali 
v ťažkostiach.  
 
23. Záver  
Mgr. Balžanka – uviedol, že z jeho pozície to boli krásne 4 roky, plné spoločných akcií, 
zasadnutí, rokovaní, stretnutí s občanmi. Riešila sa problematika zdravotníctva, odpadového 
hospodárstva, reforma školstva, kultúra, urobili sa veci, ktoré sa v budúcnosti budú 
posudzovať ako plodné roky.  
Najväčšie ďakujem patrí zástupcovi Ing. Čabákovi, pani prednostke Mgr. Babiakovej, ktorí 
vytvárali kvalitnú klímu, aby on mal čas riešiť veci mimo mesta. Bol by rád, keby toto 
nepovažovali za jeho odchod, ale zostal by akoby bývalým kolegom. Drží palce novej 
mestskej samospráve. Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční 27. 12. 2010. 
Poprial všetkým krásne vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia a božského požehnania.  
Zasadnutie o 15.05 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 
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