
- 1 -  
 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Štiavnici,  konaného dňa 27. 12. 2010 

  
 
 
 
 
 
 
Program 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Správa predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy na 

funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Banskej Štiavnice 

4. Príhovor odstupujúceho primátora 
5. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií 
6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 
7. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
9. Návrh na poverenie používaním insígnií pri významných príležitostiach, občianskych 

obradoch a návrh na poverenie uzatvárania štátnych obradov – uzavretie manželstva 
10. Určenie platu primátora mesta 
11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta pri ukončení volebného 

obdobia 
12. Plán práce Ms. zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2011  
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 -  
 

Prítomní 
 

1. Mgr. Pavol Balžanka, odchádzajúci primátor mesta 
2. Mgr. Nadežda Babiaková, novozvolená primátorka mesta 
3. poslanci MsZ: Renáta Antalová,  RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing.   
                            Miriam Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Helena Chovanová, Peter  
                            Ivaška,   Helena Koťová, Ing. Ján Mojička, Ing. arch. Peter Mravec,  
                            Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  Palovič, JUDr. Gejza Volf, Ing. Marián   
                            Zimmermann  
 
ospravedlnení: JUDr. Dušan Lukačko, PaedDr. Milan Klauz,                                    
 
     Na rokovaní bola  88  %-ná účasť  
 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.  Ivan Petrinec, predseda Mestskej volebnej komisie  
 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 
                                                 
10. Ďalší prítomní   
VIO TV  
PhDr. Nora Bujnová, CSc., kronikárka mesta 
Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. 
Ing. Ondrej Michna 
PhDr. Peter Šemoda  
A. Greguss, A. Debnárová, p. Rákayová, Mgr. J. Siska, Ing. Lužina, Ing. Vavro, M. Zupka, 
M. Šurka, R. Kartík, V. Poprac, M. Čierny, Ing. Kavický, Ing. Karabellyová, L. Heilerová, 
Ing. Zorvan, Dr. J. Novák, K. Melcer, S. Maruniak  
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1. Otvorenie 
 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ)   otvoril primátor mesta Mgr. Pavol 
Balžanka. Privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že na rokovaní je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov a MsZ je uznášaniaschopné.  Rokovanie prebiehalo podľa 
stanoveného programu, s ktorým všetci súhlasili.  
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Mgr. Karola Palášthyho a Ing. 
Mariána Zimmermanna. Písaním zápisnice z rokovania bola poverená Henrieta Godová, 
zamestnankyňa Mesta.   
 
3. Správa predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy na funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Banskej Štiavnice 

 
Predseda mestskej volebnej komisie Ivan Petrinec prečítal informáciu o výsledku volieb do 
orgánov samosprávy obcí na funkciu primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva 
mesta Banská Štiavnica.  Informáciu uvádzame v plnom znení.  
 
     Na základe zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov sa uskutočnili dňa 27. 11. 2010 voľby do orgánov samosprávy mesta 
Banská Štiavnica. 
Návrhy na kandidátov za poslancov mestského zastupiteľstva predložilo 8 politických strán a 
koalícií:  
Komunistická strana Slovenska 
Nová demokracia 
Sloboda a Solidarita 
Slobodné forum 
Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana,                                       
Kresťansodemokratické hnutie 
Slovenská ľudová strana 
Koalícia SMER – sociálna demokracia, Ľudová stana – Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná stana 
Strana demokratickej ľavice 
14 nezávislých kandidátov.   
 
Návrh na funkciu primátora mesta predložili 2 politické strany (Slovenská ľudová strana a 
Strana demokratickej ľavice), dve koalície (koalícia SMER – sociálna demomokracia, Ľudová 
stana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná stana a koalícia Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická stana, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sloboda Solidarita, Most – Híd) a 2 nezávislí kandidáti. 
 
Mestská volebná komisia predložené návrhy preskúmala a zaregistrovala na funkciu 
primátora mesta 6 kandidátov.  
Na funkciu poslancov bolo zaregistrovaných 61 kandidátov. 
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Pre voľby primátora mesta  bol vytvorený 1 a pre poslancov mestského zastupiteľstva bolo 
vytvorených päť volebných obvodov.  
V prvom volebnom obvode občania volili 3 poslancov, v druhom volebnom obvode 4, v 
treťom volebnom obvode 2 poslancov, v štvrtom volebnom obvode 6 poslancov a v piatom 
volebnom obvode dvoch poslancov. 
Kandidáti na funkciu primátora mesta boli volení vo všetkých piatich volebných obvodoch.  
Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 8383 voličov. Volieb sa zúčastnilo 4390 voličov, 
t. j. 52,367 %. Z celkového počtu odovzdaných hlasovacích lístkov bol počet platných 
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 4233 a počet 
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 4324.  
 
Výsledky volieb sú nasledovné: 
Primátorom mesta Banská Štiavnica sa stala  Mgr. Nadežda Babiaková (koalícia SMER  
sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenská 
národná stana) s počtom 2655 platných hlasov. 
Podľa politickej príslušnosti zvolených kandidátov je zloženie mestského zastupiteľstva 
nasledovné: 
Koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie    9 poslancov 52,94 % 
 
Smer – sociálna demokracia     5 poslanci 29,41 % 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana      
 
Nezávislí kandidáti      3 poslanci  17,65 % 
 
     Mestská volebná komisia v priebehu volieb neobdržala žiadne sťažnosti na porušenie 
moratória.. 
Mestská volebná komisia počas sčítania hlasov nezistila chyby a nedostatky, ktoré by boli v 
rozpore so zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Zvoleným kandidátom boli  
vydané osvedčenia o zvolení dňa 01. 12. 2010. 
Na záver predseda MVK pán Petrinec poďakoval členom mestskej volebnej komisie za dobrú 
spoluprácu.  
 
4. Príhovor odstupujúceho primátora Mgr. Balžanku 
   
Všetkým prítomným poprial krásny povianočný čas. Uviedol, že od komunálnych volieb 
prešlo 30 dní, volebná kampaň bola veľmi vzrušujúca, adrenalínová, debatovalo sa na 
stretnutiach s občanmi.  
V rámci príhovoru sa zameral na dve časti. 
Štyri roky činnosti odchádzajúcej samosprávy, schválenie programového vyhlásenia a výzvy 
do budúcnosti.  Bolo mu obrovskou cťou byť na čele samosprávy mesta Banská Štiavnica 
v období rokov 2006 – 2010. Nebolo to vždy jednoduché, aj vzhľadom k tomu, že MsZ bolo 
svojím zložením vekovo najmladšou zostavou. Keď sa bude z pohľadu historikov hodnotiť 
toto volebné obdobie a budú ho porovnávať s iným volebným obdobím, uplynulé obdobie 
bude patriť medzi tie najlepšie, obdobie rozkvetu. Samospráva vedela skoro vždy 
jednomyseľne zahlasovať za dobré riešenia, či to bola otázka zdravotníctva, racionalizácia  
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základného školstva, reforma odpadového hospodárstva, rekonštrukcia verejných 
priestranstiev, obnova pamiatkovo chránených objektov v historickom centre mesta, ale aj 
celkové povznesenie kultúrno spoločenského života Banskej Štiavnice, najmä počas 
kultúrneho leta. Keď sa ujal vedenia mesta, očakávania boli veľké, aj vzhľadom 
k personálnym zmenám, aj  vzhľadom k organizáciám mesta. Primátor mesta, zástupca 
primátora a prednosta MsÚ sú ľuďmi, ktorí žijú s mestom, zaoberajú sa jeho potrebami, 
starosťami, radosťami.  
Toto volebné obdobie bolo pre Banskú Štiavnicu dobrým obdobím, výhľadové možnosti do 
nového volebného obdobia sú dobré. Mesto má dobre nastavený rozpočet, schválené kľúčové 
projekty financované zo štrukturálnych fondov, ktoré môžu mesto posunúť dopredu a ušetriť 
prostriedky občanov mesta. Pevne verí, že novovytvorený tím poslancov, ale aj samotný 
manažment MsÚ budú podávať perfektný výkon tak ako doteraz. Mesto získava dobrého 
lídra, dobrého primátora, človeka, ktorému Štiavničania úprimne dôverujú. Je potrebné, aby 
nová samospráva triezvo zvolila nové poradné a výkonné orgány a primátorke budú pomáhať 
spravovať naše vzácne starobylé mesto Banskú Štiavnicu. Verí, že sa podarí zachovať 
kontinuitu z predchádzajúceho volebného obdobia.  
Na záver zaželal všetkým veľa zdaru, elánu a nadšenia pri konkrétnych riešeniach problémov 
mesta, najmä však novozvolenej primátorke mesta, aby mesto ďalej napredovalo.  
Do nového roku všetkým poprial veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania. 
 
5. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií 
 
Primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka požiadal prítomných, aby povstali a požiadal 
novozvolenú primátorku mesta Mgr. Nadeždu Babiakovú, aby zložila predpísaný sľub.  
Sľub primátora mesta podľa  § 13 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Mgr. Nadežda Babiaková zložila zákonom predpísaný sľub podaním ruky doterajšiemu 
primátorovi mesta Mgr. Pavlovi Balžankovi a podpísaním sľubu. Následne prevzala insígnie. 
Prítomní sa posadili.  
 
6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva  
     Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta vyzvala novozvolených poslancov, aby 
v abecednom poradí zložili zákonom predpísaný sľub.  
Sľub poslancov mestského zastupiteľstva podľa § 26 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:  
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Novozvolení poslanci MsZ:  
Renáta Antalová,  RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová, 
Ing. Juraj Čabák, Mgr. Helena Chovanová, Peter Ivaška,   Helena Koťová, Ing. Ján Mojička, 
Ing. arch. Peter Mravec,  Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  Palovič, JUDr. Gejza Volf,  
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Ing. Marián  Zimmermann zložili zákonom predpísaný sľub. Týmto krokom začala činnosť 
nová samospráva.  
                                 
7. Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej  – uvedené   
     v celom znení: 
 
„Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predseda Mestskej volebnej komisie, 
vážení banskoštiavničania, vážení prítomní. 
 
       Dnes zložila sľub nová samospráva mesta primátor a poslanci, ktorým dali dôveru 
obyvatelia Banskej Štiavnice v komunálnych voľbách dňa 27.11.2010, aby vo volebnom 
období 2010 – 2014 viedli naše mesto. Zložením sľubu začína pôsobiť nová samospráva. 
Občania si zvolili svojich zástupcov a očakávajú, že budeme pracovať v záujme občanov. 
       Hlavným cieľom našej samosprávy bude zabezpečiť rozvoj mesta a potreby občanov pre 
lepší život v Banskej Štiavnici, aj keď viem, že v súčasnej ekonomickej situácii to nebude 
jednoduché, na druhej strane som presvedčená, že spojením síl a umu sa nám to podarí. 
       Mojím zámerom je dosiahnuť väčší podiel občanov na rozhodovaní samosprávy mesta, 
zaviesť maximálnu transparentnosť do chodu samosprávy, do jej rozhodovacích procesov 
umožňujúcu verejnú kontrolu. V rámci transparentnosti od januára 2011 budú na stránke 
mesta zverejnené všetky uzavreté zmluvy o dielo, o dodávke služieb, kúpnopredajné zmluvy, 
nájomné zmluvy, všetky verejné obstarávania, zahraničné služobné cesty primátora, zástupcu 
primátora a poslancov MsZ, ktoré bude schvaľovať MsZ. Každá rozvojová investičná akcia 
bude podliehať verejnému prerokovaniu. 
Medzi priority novej samosprávy bude určite patriť bytová výstavba nájomných bytov, 
rekonštrukcia pamiatkových objektov pre účely bývania a služieb, vytváranie podmienok pre 
školstvo a kultúru v meste, podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže, rozvoj školstva, 
podpora školských pracovísk, rekonštrukcia pamiatkových objektov, podpora kultúry 
a športu, zachovanie akademických a baníckych tradícií, udržanie a skvalitnenie 
zdravotníckych služieb, budovanie infraštruktúry, riešenie dôstojných podmienok pre našich 
seniorov, mladých ľudí a sociálne slabé skupiny obyvateľov a zdravotne postihnutých. 
       Hlavným strategickým cieľom samosprávy bolo a je vytvoriť z Banskej Štiavnice 
moderné a historické mesto s dominujúcim cestovným ruchom. Základom úspešného rozvoja 
je dobrá stratégia s využitím existujúceho potenciálu mesta a spolupráca s podnikateľmi za 
účelom rozvoja podnikateľských aktivít vytvorením nových pracovných príležitostí. 
V záujme spolupráce s podnikateľmi vytvorím poradný orgán primátora zostavený 
z podnikateľov s cieľom koordinácie rozvoja mesta, podpory pri vytváraní nových 
pracovných miest a podpory oblastí kultúra, šport a sociálna oblasť. Mesto Banská Štiavnica 
má veľký potenciál vo svojej jedinečnosti, v možnosti postaviť rozvoj na využití lokality 
UNESCO a možnosti rozvoja cestovného ruchu, preto budeme podporovať rozvoj cestovného 
ruchu, ako prioritu rozvoja mesta a regiónu využijúc k tomu zákon o podpore cestovného 
ruchu a založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
V tejto oblasti budeme spolupracovať s VÚC ( BBSK) a s podnikateľmi v oblasti cestovného 
ruchu na území mesta a širšieho regiónu. V koordinácii turizmu na úrovni kraja je možné 
vytvoriť priestor pre stredoveké banské mestá s dominantnou funkciou Banskej Štiavnice. 
V záujme profesionálneho riešenia budem presadzovať vypracovanie Stratégie rozvoja 
cestovného ruchu, budovanie infraštruktúry a služieb pre zmiernenie sezónnosti. A preto je 
dôležité pokračovať v obnove historických objektov, v úprave verejných priestranstiev, 
vytvárať podmienky pre investorov, zlepšiť infraštruktúru ciest a komunikácií, zasadiť sa  



- 7 - 
 
za realizáciu uznesenia vlády SR č. 593/2008 úlohy B12 príprava PD vybudovania cesty I. 
triedy Hronská Breznica – Banská Štiavnica – Hontianske Nemce a jej postupnú realizáciu 
najmä na úseku Hronská Breznica – Banská Štiavnica. 
     Vypracovanie Koncepcie úprav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí a ich postupnú 
opravu a zlepšenie ich stavu na území mesta. Dôležitou súčasťou života obyvateľov je aj 
životné prostredie a zlepšenie stavu verejných priestranstiev hlavne na sídlisku Drieňová 
a JUH, preto je potrebná postupná úprava zelených plôch s ich prebudovaním na oddychové 
zóny. Čaká nás zmodernizovanie a zefektívnenie prác na úseku verejnoprospešných služieb 
m. p. Technické služby, riešenie rekonštrukcie tepelných rozvodov zabezpečujúcich dodávku 
tepla na sídlisku Drieňová a JUH. Nakoniec mi nedá nespomenúť nutnosť aktualizácie 
koncepčných materiálov a to zmeny a doplnky ÚPN mesta a aktualizáciu PHSER. 
     Viem, že práca v samospráve nie je ľahká a súčasná finančná a hospodárska kríza sa 
dotýka aj samospráv a nie vždy je možné riešiť potreby mesta a požiadavky občanov, keď to 
nedovoľujú finančné možnosti a preto sa budeme snažiť o zabezpečenie finančných 
prostriedkov aj z externých zdrojov. 
Našou spoločnou úlohou primátora mesta a poslancov MsZ, keďže sme dostali dôveru od 
občanov, je hľadať spoločne všetky možnosti, aby sme zabezpečili rozvoj mesta, zlepšenie 
života obyvateľov a v záujme našich spoluobčanov Vás chcem požiadať o spoluprácu 
a spojenie síl pre rozvoj Banskej Štiavnice. 
    Pre organizačno – administratívne zabezpečenie úloh má banskoštiavnická samospráva 
dobrých a kvalifikovaných zamestnancov MsÚ, MsPo a pracovníkov organizácií 
a spoločností zriadených mestom, ktorí dokážu svedomito pracovať a za túto prácu sa im 
chcem aj ako bývalá prednostka MsÚ verejne poďakovať. 
    Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mi umožňuje právomoc do 
60 dní od zloženia sľubu primátora poveriť zastupovaním primátora zástupcu primátora. Ja 
túto právomoc využijem a 13. januára 2011, kedy sa uskutoční MsZ poverím zástupcu 
primátora. 
     Zároveň si Vám dovoľujem oznámiť, že dnešným dňom poverujem zastupovaním funkcie 
prednostu MsÚ Ing. Jaromíra Piliara do definitívneho obsadenia funkcie prednostu MsÚ. 
Zastupovaním vedúceho oddelenia organizačného, vnútornej správy a sociálnych vecí 
poverujem Ing. Annu Karabellyovú. 
      Na záver mi dovoľte sa poďakovať odchádzajúcemu primátorovi Mgr. P. Balžankovi 
a poslancom MsZ za ich prácu vo volebnom období 2006 – 2010 a za všetko dobré, čo sa 
podarilo pre Banskú Štiavnicu urobiť. 
      Novozvoleným poslancom MsZ prajem veľa úspechov v poslaneckej práci a verím, že 
dokážeme zjednotiť sily pre spoločný cieľ - ďalší rozvoj nášho mesta a blaho jeho 
obyvateľov.“  
 
 
8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 
Primátorka mesta predložila: 

• návrh na zloženie mandátovej komisie: 
Ing. Marián Zimmermann – predseda komisie 
Ľubomír Barák – člen komisie 
Mgr. Karol Palášthy – člen komisie 
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• návrh na zloženie návrhovej komisie: 
RNDr. Pavel Bačík – predseda komisie 
Ing. Juraj Čabák – člen komisie 
Ing. Ján Mojička – člen komisie  
 
Obidve komisie boli jednomyseľne zvolené.  
 
9. Návrh na poverenie používaním insígnií pri významných príležitostiach, občianskych   
    obradoch a návrh na poverenie uzatvárania štátnych obradov – uzavretie manželstva 
 
     Z dôvodu potreby zabezpečovania úloh na úseku občianskych obradov a obradov uzavretia 
manželstva je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo poverilo vykonávaním obradov uzavretia 
manželstva okrem primátorky (ktorej to vyplýva zo zákona č. 154/1994 Z. z. a Zákona 
o rodine č. 36/2005 Z. z., § 4, odst. 1) ďalších poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj 
používaním insígnií pri významných príležitostiach a občianskych obradoch. 
 Primátorka mesta predložila návrh, aby mestské zastupiteľstvo poverilo vykonávaním 
obradov uzavretia manželstva, používaním štátneho znaku a používaním insígnií pri 
významných príležitostiach a občianskych obradoch, poslancov MsZ: Ing. Miriam 
Blaškovičovú, Ing. Juraja Čabáka, Mgr. Karola Palášthyho, Ing. Mariána Zimmermanna 
a Mgr. Helenu Chovanovú.   
Ďalej navrhla poveriť  vykonávaním občianskych obradov  Ing. Jaromíra Piliara, zástupcu 
prednostu Mestského úradu.   
Mestské zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo.   
 
10. Určenie platu primátora mesta 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Ide o plat stanovený v zmysle zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov plat primátorky mesta určuje v súlade s cit. Zákonom mestské 
zastupiteľstvo. 
Diskusia:  
Ing. Blaškovičová – v materiáli jej chýba vyčíslenie platu primátora, navrhla ho doplniť.   
Mgr. Babiaková – je to plat, ktorý určuje zákon. To, čo sľúbila vo svojom volebnom 
programe, to aj dodrží, nechce ani o 1 € väčší plat ako to určuje zákon.    
Ing. Čabák – doplnil, že suma je zverejnená na web stránke slovenského štatistického úradu 
a vynásobená koeficientom, ktorý je daný mestám s počtom obyvateľov od 10 -  20 tisíc 
obyvateľov, do ktorého spadá aj Banská Štiavnica. Dá sa to ľahko zistiť.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo určenie platu primátorky mesta.    
Mgr. Babiaková – povedala, že keď bude plat vypočítaný, môže sa zverejniť na web stránke 
mesta.  
  
11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta pri ukončení  
      volebného obdobia 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Mgr. Babiaková, primátorka mesta, odporučila 
predložený návrh uznesenia schváliť.    
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Diskusia:  
Ing. Blaškovičová – mala takú istú pripomienku ako pri predchádzajúcom bode, žiadala 
vyčíslenie sumy, aby nevznikli ďalšie pochybnosti.  
Ing. Zimmermann – spýtal sa, či sa to vie vyčísliť hneď.  
Mgr. Babiaková – nie je to nič naviac, iba čo ukladá zákon.  
Mestské zastupiteľstvo bez ďalších pripomienok jednomyseľne schválilo predložený návrh 
uznesenia.  
  
12. Plán práce Ms. zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2011  
 
Písomná správa, ktorú spracoval Ing. Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV tvorí prílohu 
zápisnice. Plán práce je otvorený, kedykoľvek ho možno doplniť.  
Diskusia:  
Ing. Čabák – na poslednej strane je návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2011, 
spýtal sa, či ho treba schváliť. V prípade, že áno, navrhol doplniť uznesenie nasledovne:  
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a v e d o m i e 
     plán práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 2011 
B.  s c h v a ľ u j e  
     plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2011.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo predložený návrh uznesenia, doplnený 
o návrh poslanca Ing. Čabáka.   
 
13. Diskusia 
 
V rámci tohto bodu nebola vznesená žiadna pripomienka.  
 
14. Návrh na uznesenie 
 
Predseda návrhovej komisie RNDr. Pavel Bačík prečítal návrh uznesenia, ktorý bol 
mestským zastupiteľstvom jednomyseľne schválený. 
 

Uznesenie č. 1/2010 – ustanovujúce MsZ 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e   n a v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy na funkciu primátora mesta a poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici prednesené predsedom mestskej 
volebnej komisie pánom Ivanom Petrincom, 

2. vystúpenie doterajšieho primátora mesta Mgr. Pavla Balžanku, 
3. vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

      4.   plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I.   
            polrok 2011.  
 
B.   k o n š t a t u j e ,  ž e  

1. novozvolená primátorka Mesta Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková zložila 
zákonom predpísaný sľub primátora mesta a ujala sa funkcie primátorky mesta, 
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2. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici: 
Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam 
Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Helena Chovanová, Peter Ivaška, Helena 
Koťová, Ing. Ján Mojička, Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy, Ing. 
Slavomír Palovič, JUDr. Gejza Volf a Ing. Marián Zimmermann zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca MsZ. 

 
C. s c h v a ľ u j e 

1. v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch         
    starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, § 2 náhradu platu za   
    nevyčerpanú dovolenku za rok 2010 v celkovej výmere 14 dní, 

     2. plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2011.  
 
D.  u r č u j e   

podľa § 11 ods. 4, písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov plat primátorky mesta Banskej Štiavnice v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov § 3 a § 4. 

 
E.  p o v e r u j e 

 vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch    
 uzavretia manželstva a používaním insígnií pri významných príležitostiach a občianskych   
 obradoch 
1. Mgr. Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta, 
2. poslancov MsZ: Ing. Miriam Blaškovičovú, Ing. Juraja Čabáka, Mgr. Karola 

Palášthyho, Ing. Mariána Zimmermanna, Mgr. Helenu Chovanovú,  
3. vykonávaním občianskych obradov  Ing. Jaromíra Piliara, zástupcu prednostu 

Mestského úradu.   
 
 
Predseda mandátovej komisie Ing. Marián Zimmermann skonštatoval, že zo 17 poslancov 
MsZ je prítomných 15 poslancov a MsZ je uznášaniaschopné.  
 
 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                    za 15, proti 0, zdržali sa 0  
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15. Záver 
 
Primátorka mesta Mgr. Babiaková poďakovala poslancom MsZ za prácu na ustanovujúcom 
MsZ, poďakovala doterajším poslancom MsZ, predstaviteľom inštitúcií a občanom, ktorí 
prišli na zasadnutie MsZ. Všetkým popriala všetko dobré, príjemné prežitie posledných dní 
roku 2010 a do nového roku veľa zdravia, úspechov, šťastia, aby sa spoločná práca v roku 
2011 darila. Zároveň všetkých pozvala 1. januára 2011 o 00.30 hod. na Nám. sv. Trojice, kde 
bude uvítanie nového roka. Týmto ustanovujúce MsZ ukončila.   
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  
 
 
 
               Ing. Jaromír Piliar                                                                Mgr. Nadežda Babiaková  
         v zastúpení prednostu MsÚ                                                               primátorka mesta  
 
 
 
 

o v e r o v a t e l i a : 
 
 
 

I. overovateľ:                                                                                     II. overovateľ: 
Mgr. Karol Palášthy                                                                          Ing. Marián Zimmermann 
 
 
 
Zápisnicu spracovala: 
Eva Turányiová           


