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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica, 
konaného dňa 3. februára 2011 

 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Návrh na zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  
3. Informácia o vymenovaní zástupcu primátorky mesta 
4. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov 
5. Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií 
6. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Joergesov dom a. s.   
7. Návrh na poverenie používaním insígnií pri významných príležitostiach, občianskych 

obradoch a návrh na poverenie uzatvárania štátnych obradov – uzavretie manželstva   
8. Kontrola plnenia uznesení  
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2010  
10. Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere 
11. Nástroje komunikácie Mesta Banská Štiavnica s občanmi – informatívna správa  
12. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2011 – 2013 
13. Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica  
14. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010  
15. Rôzne  
16. Interpelácie a dopyty  
17. Záver 

 
Prítomní:  
 
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 
poslanci MsZ:     Renáta Antalová,  RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo,  
                            Ing.  Miriam Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Helena Chovanová,  
                            Peter Ivaška,   Helena Koťová, PaedDr. Milan Klauz, JUDr. Dušan  
                            Lukačko, Ing.  Ján Mojička, Ing. arch. Peter Mravec,  Mgr. Karol Palášthy,  
                            Ing. Slavomír  Palovič, JUDr. Gejza Volf, Ing. Marián  Zimmermann  
      
    Na rokovaní bola  100  %-ná účasť  
 
Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  
Ing. Jaromír Piliar, poverený zatupovaním prednostu MsÚ   
Ing. Jaroslav Dudík, Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. 
Peter Heiler, Technické služby, m. p. Banská Štiavnica   
Jozef Mego, poverený zastupovaním náčelníka MsPo 
vedúci oddelení MsÚ: Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  
                                           Ing. Zuzana Kladivíková, odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP 
                                           JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku 
                                           Ing. Ivana Nikolajová, odd. kultúry, CR a športu 
                                           PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva 
                                           Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku 
Ďalší prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.  
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1. Otvorenie 
 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13.10 hod. otvorila a viedla 
primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Privítala poslancov MsZ, prizvaných hostí 
a všetkých prítomných. Skonštatovala, že je prítomných všetkých 17 poslancov a MsZ je 
uznášaniaschopné. Navrhla stiahnuť z programu rokovania bod Delegovanie zástupcov Mesta 
do rád škôl a školských zariadení, na dnešnom rokovaní by mali byť zvolené komisie MsZ 
a odporučila materiál prerokovať v Komisii školstva, práce s deťmi a mládežou a až potom 
v MsZ. Poslankyňa H. Koťová navrhla stiahnuť z programu rokovania bod Návrh zápisu do 
kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2009 s tým, že materiál treba najskôr prerokovať 
v Mestskej rade.  
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Marián Zimmermann a Peter Ivaška. Za 
skrutátora bol určený JUDr. Dušan Lukačko, poslanec MsZ. Písaním zápisnice bola poverená 
Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   
Upravený program rokovania bol jednomyseľne schválený.   
 
2. Návrh na zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Bod uviedla primátorka mesta a o návrhu dala 
hlasovať. Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne súhlasilo so zložením mandátovej, volebnej 
a návrhovej komisie.  
 
3. Informácia o vymenovaní zástupcu primátorky mesta 
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho a spravodajstvo k bodu podala 
primátorka mesta Mgr. Babiaková – uviedla, že  JUDr. Lukačko 17. 1. 2011 zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca MsZ a ujal sa poslaneckej funkcie. Dňom 12. 1. 2011 skončil prácu 
náčelníka mestskej polície.  Rozhodla sa v zmysle zákona na základe právomoci primátorky 
mesta a dňom 3. 2. 2011 ho poverila svojím zástupcom. Prečítala jeho právomoci (poverenie 
je založené v osobnom spise JUDr. Lukačku). Verí, že svojou prácou dokáže, že sa rozhodla 
správne. Návrh dlho zvažovala a urobila tak na základe žiadostí ľudí, ktorí to chceli.  
Diskusia:      
Ing. Palovič – žiadal, aby bolo poverenie zverejnené na web stránke mesta.  
JUDr. Lukačko – poďakoval primátorke za dôveru a prehlásil, že doteraz ako náčelník MsPo 
prácu vykonával zodpovedne, svedomite, ku spokojnosti občanov a bude tomu tak aj teraz.  
Jeho dvere sú kedykoľvek otvorené, je ochotný poradiť. Ku zvereným úlohám pristupuje 
zodpovedne.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 4/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 
     1. skončenie pracovného pomeru JUDr. Dušana Lukačku ako náčelníka Mestskej polície  
         Banská Štiavnica dňom 12. 1. 2011 na vlastnú žiadosť, 
     2. informáciu o poverení poslanca MsZ JUDr. Dušana Lukačku dňom 3. 2. 2011   
         zastupovaním primátorky mesta Banská Štiavnica na plný pracovný úväzok.   
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                       za 17, proti 0, zdržali sa 0 
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4. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov 
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho primátorka mesta Mgr. Babiaková – 
uviedla, že mestská rada je poradným orgánom a pripravuje materiály pre rokovanie MsZ.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo uznesenie  
 

Uznesenie č. 5/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. z r i a ď u j e 
     Mestskú radu  v počte 5 členov, 
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                            17/0/0 
 
B. v o l í  
     za členov Mestskej rady poslancov Mestského zastupiteľstva: 
     1. Ing. Miriam Blaškovičovú 
     2. Ing. Juraja Čabáka 
     3. JUDr. Dušana Lukačku 
     4. Mgr. Karola Palášthyho 
     5. Ing. Mariána Zimmermanna  
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                             17/0/0 
 
5. Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií 
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho primátorka mesta Mgr. Babiaková. 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo uznesenie   
 

Uznesenie č. 6/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. z r i a ď u j e   
     1. Komisie 
            Komisiu rozvoja a výstavby mesta    

Komisiu ekonomickú 
Komisiu zdravotnú, sociálnu a bytovú 
Komisiu cestovného ruchu, obchodu a služieb 
Komisiu školstva, práce s deťmi a mládežou 

            Komisiu kultúry 
Komisiu športu 
Komisiu verejného poriadku 
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                                          17/0/0 
 
 



- 11 - 
B.  v o l í  
      1.  predsedov komisií MsZ 

a) Komisia rozvoja a výstavby mesta - Ing. arch. Peter Mravec                       17/0/0 
b) Komisia ekonomická – RNDr. Pavel Bačík                                                  16/0/1 
c) Komisia zdravotná, sociálna a bytová – Helena Koťová                               17/0/0 
d) Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb – Ing. Juraj Čabák                16/0/1 
e) Komisia školstva, práce s deťmi a mládežou – Ing. Marián Zimmermann   17/0/0 
f) Komisia kultúry – Peter Ivaška                                                                      17/0/0  
g) Komisia športu – Renáta Antalová                                                                 17/0/0 
h) Komisia verejného poriadku – JUDr. Gejza Volf                                          17/0/0 
i) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov – 
Ing. Marián Zimmermann                                                                                16/0/1 

 
K bodu č. 2 sa hlasovalo aklamačne. 
       2.  Podpredsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva   

a)   Komisia rozvoja a výstavby mesta                                                                  17/0/0 
      Podpredseda: Ing. Ján Mojička 
      Členovia komisie: Ing. arch. Ľubica Paučulová, Mgr. Martin Macharik, Ing.  
      Ondrej  Michna 
      Zapisovateľka: Sidónia Kiripolská 
b)   Komisia ekonomická                                                                                       17/0/0 

Podpredseda: Ing. Miriam Blaškovičová 
Členovia: Ing. Igor Demian, Ing. Miroslav Belovický, Mgr. Pavol Balžanka 
Zapisovateľka: Lýdia Heilerová 

c)   Komisia zdravotná, sociálna a bytová                                                             17/0/0 
      Podpredseda: Ivan Beňo 

Členovia: PaedDr. Milan Klauz, Mgr. Lucia Potančoková, Mgr. Zuzana Juchová 
Zapisovateľka: Oľga Nigríniová 

d)   Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb                                               17/0/0 
      Podpredseda: Ing. Peter Zorvan, PhD.  

Členovia: Marián Čierny, Ľudmila Blašková, Ing. Darina Kaníková  
Zapisovateľka: Ing. Ivana Nikolajová 

e)   Komisia školstva, práce s deťmi a mládežou                                                  17/0/0  
      Podpredseda: Mgr. Karol Palášthy 

Členovia: Mgr. Zlatica Berešíková, Mgr. Pavol Brnčo, RNDr. Nadežda Kvaková 
Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková 

f)    Komisia kultúry:                                                                                             17/0/0 
Podpredseda: JUDr. Dušan Lukačko 
Členovia: Mgr. Helena Chovanová, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Mgr. Mária Petrová  
Zapisovateľka: Katarína Kissová 

g)   Komisia športu                                                                                                17/0/0  
Podpredseda: Ľubomír Barák  
Členovia: Ing. Ján Čamaj, Ing. Miloš Janovský, Mgr. Ingrid Kosmeľová 
Zapisovateľka: RNDr. Viktória Michalská 

 h)  Komisia verejného poriadku                                                                           17/0/0 
Podpredseda: Vladimír Poprac, st.  
Členovia: Ing. Róbert Melcer, Vladimír Auder, Ľudovít Kaník st. 
Zapisovateľka: Martina Bačíková 
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         i)  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
             v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov  
             Členovia: Ing. Slavomír Palovič 
                              JUDr. Dušan Lukačko  
                                                                                                                                      17/0/0 
C. U k l a d á 
     Predsedom komisií predložiť plán práce komisií na marcové zasadnutie MsZ.  
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                                        17/0/0 
       

6. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Joergesov dom a. s. 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju primátorka mesta Mgr. Babiaková – 
poďakovala Ing. Čabákovi a Ing. Michnovi za prácu v orgánoch spoločnosti, kde zastupovali 
Mesto. Novým členom popriala veľa úspechov v práci.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     
 

Uznesenie č. 7/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. o d p o r ú č a   
     Valnému zhromaždeniu spoločnosti Joergesov dom, a. s. odvolať:   
     1. Ing. Juraja Čabáka, poslanca MsZ, člena predstavenstva spoločnosti Joergesov dom  
         a. s., Banská Štiavnica  
     2. Ing. Ondreja Michnu,   člena dozornej rady spoločnosti Joergesov dom  a. s., Banská   
         Štiavnica     
 
B. s c h v a ľ u j e  
     v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   
     v znení neskorších zmien a doplnkov za členov orgánov spoločnosti Joergesov dom a. s.:         
     1. Ing. arch. Petra Mravca, poslanca MsZ  za člena predstavenstva spoločnosti Joergesov    

    dom a. s. Banská Štiavnica 
2. JUDr. Dušana Lukačku, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Joergesov     
     dom a. s. Banská Štiavnica   

C. u k l a d á 
      zastupujúcemu prednostovi MsÚ predložiť platné uznesenie štatutárnemu orgánu  
      spoločnosti Joergesov dom a. s. za účelom jeho realizácie v zmysle Obchodného   
      zákonníka a stanov spoločnosti.    
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                                      17/0/0 
 
7. Návrh na poverenie používaním insígnií pri významných príležitostiach, občianskych   
    obradoch a návrh na poverenie uzatvárania štátnych obradov – uzavretie manželstva   
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho primátorka mesta Mgr. Babiaková.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
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Uznesenie č. 8/2011 
Mestské zastupiteľstvo  
A. 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 poslanca MsZ JUDr. Dušana Lukačku.  

Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                        16/0/1 
 
8. Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju a spravodajstvo k bodu podal Ing. Piliar, 
poverený zastupovaním prednostu MsÚ.  
Ing. Čabák – pripomenul, že v materiáli sa predtým uvádzal aj prehľad o hlasovaniach.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
 

Uznesenie č. 9/2011 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a    v e d o m i e  
     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Banská  
     Štiavnica, konaného dňa 14. decembra 2010 a 17. januára 2011.  
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                       17/0/0 
 
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2010  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Ing. Piliar, poverený zastupovaním 
prednostu MsÚ a spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia – 
Mesto navrhuje zvýšenie dotácie na žiaka ZUŠ, pri prepočte sa zistilo, že by bolo fungovanie 
tohto zariadenia ohrozené. Do návrhu bola zapracovaná dotácia na žiaka MŠ do 3 rokov.       
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – zaujímal sa, či sa mení celková suma? 
Ing. Lievajová – schvaľuje sa výška dotácie na jedného žiaka (týka sa to ZUŠ a žiakov MŠ 
do 3 rokov). 
Mgr. Palášthy – uviedol, že neštátne zariadenia dostávajú o 12 % menej ako štátne 
zariadenia.   
I. Beňo – spýtal sa, či by rezerva nemohla byť vyššia? 
Ing. Lievajová – v minulom roku sa rezerva vytvárala len 1 % v I. polroku, v II. sa netvorila 
žiadna.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 10/2011 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.   
     1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej  
      školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Banská  
      Štiavnica. 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                        17/0/0 
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10. Nástroje komunikácie Mesta Banská Štiavnica s občanmi – informatívna správa  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju primátorka mesta Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Marko, vedúci odd. kultúry, CR a športu.  
Ide o informatívnu správu, ktorá bola spracovaná na základe požiadavky poslancov MsZ.  
Ing. Nikolajová – uviedla, že v správe je podrobné hodnotenie Štiavnických novín, VIO TV 
mestského rozhlasu, web stránky mesta, web reportáží, SMS info kanálu za 4 roky. 
Vyhodnotená je aj čierna skrinka a odhadovaná sledovanosť médií podľa veku. 
Diskusia: 
Ľ. Barák – spýtal sa na Štiavnické noviny, aká je ich priemerná predajnosť, pretože je veľký 
rozdiel v údajoch o priemernom náklade a priemernej predajnosti. Koľko novín sa dáva 
zadarmo? 
Ing. Nikolajová – uviedla, že treba zohľadniť aj to, že čím je vyšší náklad, tým nižšia je suma 
za jeden výtlačok. Znížením počtu vydávaných kusov by sa zvýšila cena za jeden výtlačok.  
Ľ. Barák – žiadal do MsZ predložiť správu, aká úspora by sa dosiahla, keby sa týždenník 
zmenil na dvojtýždenník.  
Nie je zástancom čiernej skrinky, je anonymná, spýtal sa, kto má právo určiť, na ktoré listy sa 
bude odpovedať. Občania ak chcú, môžu verejne vystúpiť, môžu prísť do klientskeho centra 
a pýtať sa. Ľudia môžu prísť na MsZ, osloviť poslancov, je to čestnejšie. Nie je správne, aby 
o príspevkoch rozhodovali dvaja ľudia. Dal návrh, aby sa čierna skrinka zrušila, prípadne aby 
nebola anonymná.  
P. Ivaška – priklonil sa k názorom poslanca Barák. Predložená správa je dobre spracovaná, 
ale výsledkom by mal byť návrh, akým smerom sa pôjde ďalej. Mal prísť mediálny návrh 
MsÚ.   
H. Koťová – myslí si, že ľudia sa boja povedať svoj názor, je za zachovanie čiernej skrinky. 
Spýtala sa, či údaje v časti SMS info kanál sú správne a či by sa nemal tento spôsob zasielania 
správ viac spropagovať.  
Mgr. Palášthy – vyjadril sa k čiernej skrinke, myslí si, že mali by sa prijímať iba podpísané 
príspevky a na všetky by sa malo aj odpovedať, aby sa zabezpečila objektívnosť.    
Ďalej v rozpočte je  plánovaná suma len na časť vysielania VIO TV, nie na celý rok. Treba sa 
dohodnúť, či sa schváli dlhšie obdobie.             
Ing. Čabák – v predloženej správe je dobre spracovaný prehľad, samospráva má viac 
spôsobov komunikácie s občanmi. Mal by sa urobiť záver, čo sa bude podporovať a čo sa 
utlmí.   Štiavnické noviny – v roku 2007 bola ich hospodárska činnosť najlepšie (šéfredaktor 
p. Foltán). VIO TV – prvotnou aktivitou bolo šírenie TV signálu cez káblové rozvody, tieto 
mali zabezpečiť vyššiu kvalitu vysielania. Spoločnosť PO-MA rozšírila svoje služby 
a skvalitnila vysielanie. Bolo by vhodné zadefinovať jej ďalšie podporovanie. Prítomných 
občanov vyzval, aby sa zapojili do služby SMS info kanál, ktorá je pre občana bezplatná. 
Formulár bol 2x doručený do domácností. Ak by bol väčší záujem, okruh informácií by sa 
rozšíril. Mal by byť predložený návrh z internej diskusie poslancov, k nemu by nasledovali 
kroky mestskej samosprávy.  
JUDr. Lukačko – k čiernej skrinke, bol najväčším prispievateľom odpovedí do rubriky 
čierna skrinka. Niektoré príspevky nemajú nič spoločné s kultúrou prejavu, nedá sa 
odpovedať všetkým.   
Ľ. Barák – reagoval na poslankyňu Koťovú, ak má občan strach, môže sa prostredníctvom 
poslanca MsZ obrátiť na MsÚ. Nesúhlasí s tým, aby boli ľudia v anonymite.  
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RNDr. Bačík – k časti správy web, náklady mesta sú uvedené, spýtal sa aké sú ďalšie 
náklady a koľko stránka stojí. Pri web reportážach sú uvedené len náklady.  Žiadal uviesť 
celkové náklady na web stránku mesta a tiež príjem.  
Ing. Čabák – poprosil Ing. Piliara, aby vysvetlil, prečo bola zriadená čierna skrinka.   
Bola použitá na to, aby občania dávali podnety a nie na to, aby dostávali odpovede. Boli 
zverejňované len veci, ktoré sú z hľadiska občana vhodné na uverejnenie.  
Mgr. Babiaková - zdôraznila, že SMS info kanál je najlacnejší a najdostupnejší spôsob 
informovania občanov. Čierna skrinka sa minula svojmu účelu. Keby to bola skrinka 
podnetov a návrhov, mohlo by to mať účinok.  
Ing. Piliar – vysvetlil k web stránke mesta, v roku 2008 boli náklady spojené s uvedením 
stránky do funkcie, v roku 2009 neboli žiadne výdavky, stránka sa testovala. 
SMS info kanál – ide o modernú technológiu, na ktorej spustení spolupracoval s Ing. Siskom. 
Získať klientov je dlhodobá záležitosť, občania sa oslovili viackrát, aktuálne je 260 klientov, 
ide o štruktúrovanú databázu, nie je to plošné šírenie informácií. Dostali podnety aj 
k pravopisu, ale SMS je obmedzená počtom znakov, ide skôr o obsah.         
Čierna skrinka – zaviedla ju predchádzajúca samospráva, je anonymná, neodporúčal 
príspevky podpisovať, ide o získanie podnetov od občanov. Samospráva si vyhradila 
neodpovedať na všetky príspevky. Prispievatelia by mali vedieť o tom, že si samospráva 
vyhradzuje právo na odpoveď. Ľudia to využívajú z dôvodu, aby sa rýchlejšie dostali 
k informáciám, ktoré je možné získať aj priamo na MsÚ. Filter príspevkov musí byť a niekto 
ho musí robiť. Doteraz sa príspevky zbierali a vrcholový manažment poveril zamestnancov, 
ktorí vypracovali odpoveď.  
JUDr. Volf – je za to, aby skrinka mala názov skrinka podnetov pre zlepšenie činnosti 
samosprávy. Nemôže sa nereagovať na anonymné podnety. Tieto môžu obsahovať dôležité 
informácie, ktoré je treba preskúmať, resp. postúpiť orgánom činným v trestnom konaní.   
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, koľko domácností má SMS info kanál? Akým percentom 
všetkých domácností je uvedený číselný údaj?  
Ing. Piliar – väčšinou ide o jedno číslo na domácnosť.     
P. Ivaška – aký bude výsledok tejto správy? Či dá mesto návrh a odsúhlasí sa to? 
Mgr. Babiaková – môže sa pripraviť návrh uznesenia, doplnený o časť ukladaciu, kde 
Mestský úrad spracuje to, čo poslanci navrhnú a do najbližšieho MsZ sa materiál predloží. Tu 
išlo o to, aby predložená správa mala nadväznosť na mestský rozpočet. Treba otvorene 
zástupcom VIO TV povedať, či ich mesto bude podporovať alebo nie. Treba sa ľudí opýtať 
prostredníctvom VIO TV a Štiavnických novín, o čo majú záujem.  
Ivaška – navrhol k vízii doložiť: koľko bude príspevkov na webe, koľko na VIO TV, aby pri 
každej položke boli financie presne určené.  Podľa možnosti žiadal správu predložiť do 
marcového zasadnutia MsZ.  
H. Koťová – spýtala sa, koľko predajných miest majú Štiavnické noviny? Či sa predávajú aj 
na Štefultove. Štiavnické noviny je možné doručovať aj prostredníctvom pošty.  
Mgr. Babiaková – na Štefultove sa predávajú, na Bankách nie, pretože tam nie sú predajné 
miesta.   
Mgr. Babiaková – navrhla znenie uznesenia, ktorým sa uloží MsÚ spracovať koncepciu 
mediálnej komunikácie mesta Banská Štiavnica pre ďalšie obdobie, s ekonomickým dopadom 
na rozpočet mesta, podľa dôležitosti a záujmu občanov. Treba nechať časový priestor a urobiť 
anketu aj medzi ľuďmi.  Správu predložiť do najbližšieho MsZ.    
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Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 11/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a  v e do m i e   
     Informatívnu správu o nástrojoch komunikácie Mesta Banská Štiavnica s občanmi. 
B. u k l a d á  
     Mestskému úradu vypracovať koncepciu mediálnej komunikácie mesta Banská Štiavnica   
     pre ďalšie obdobie, podľa dôležitosti a záujmu občanov, s ekonomickým dopadom na  
     rozpočet mesta.   Koncepciu spracovanú na základe vykonanej ankety obyvateľov mesta  
     predložiť do marcového MsZ.   
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                        16/0/1 
 
11. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2011 – 2013 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju primátorka mesta Mgr. Babiaková,  
spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala primátorka mesta – záväzný je rozpočet pre rok 2011, roky 2012 a 2013 sú spracované 
výhľadovo. Súčasťou predkladaného materiálu sú aj príjmy a výdavky rozpočtových 
organizácií mesta (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ). Prílohou materiálu je stanovisko hlavného kontrolóra 
a komentár. K návrhu rozpočtu mesta sa uskutočnilo niekoľko sedení (vedenie mesta s 
vedúcimi oddelení MsÚ a s poslancami MsZ).  Na MsÚ sa nastavil úsporný režim, objednáva 
sa minimum. Mesto nemá kešové peniaze, čo je problémom pri hotovostných platbách. 
V rozpočte je zahrnuté aj pokračovanie projektov, aby sa naplnil záväzok mesta.     
K bodu bola niekoľko hodinová diskusia, z ktorej vyšli tieto pozmeňujúce návrhy: 
Mgr. Babiaková – navrhla hlasovať o jednotlivých prednesených návrhoch: 
Bežný rozpočet – príjmy, bez pripomienok – schválené 
Bežný rozpočet výdavky: 
Všeobecný materiál – znížiť na 17 tis. €, primátorka navrhla riešiť pri úprave rozpočtu.   
Ing. Čabák ako navrhovateľ akceptoval.    
Ing. Mravec – väčšina prednesených návrhov by sa dala aplikovať týmto spôsobom. Skôr ide 
o to schváliť základný rozpočet (príjmy a výdavky). Tlak skupiny deviatich poslancov je 
maximálne „škrtiť“ peniaze.  
 
Mgr. Babiaková postupne čítala predložené návrhy: 
 
Znalecké posudky – r. 25, návrh poslanca Čabáka – sumu znížiť na 7500 €.  
Tento návrh bol schválený 11 poslancami, zdržali sa 3, proti boli 3.  
 
Položka 69 – všeobecný materiál - policajné služby, návrh poslanca Mravca znížiť položku. 
Primátorka mesta navrhla položku ponechať bez zmeny, pretože mestská polícia má nárok na 
ošatenie v dvojročnej lehote.  Navrhovateľ akceptuje. Suma sa nemení.  
 
Mestský hasičský zbor – položka 83,  poslanec Palovič navrhol znížiť na 2000 €.  
Mgr. Babiaková - návrh sa dá realizovať, ale len pre rok 2012, pretože mesto priestor 
prenajalo a nájomca uhrádza energie.  
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Poslanec Palovič na svojom návrhu trval, za návrh hlasovalo 8 poslancov, proti bolo 8 
poslancov, 1 sa zdržal hlasovania, čiže návrh nebol schválený.  Suma bude riešená pri úprave 
rozpočtu.    
 
Na návrh poslanca Baráka sa ďalej o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo menovite. 
 
Položka 84 – vodné, stočné, 300 €, poslanec Palovič navrhol položku znížiť na 100 €.  
Za: Ing. Čabák, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, Mgr. Chovanová,  
H. Koťová 
Proti: I. Beňo, JUDr. Lukačko, Ľ. Barák, Ing. Mojička, Ing. Zimmermann, RNDr. Bačík, 
PaedDr. Klauz, JUDr. Volf 
Zdržali sa: Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy 
Návrh neprešiel a  bude sa riešiť pri úprave rozpočtu.  
 
Všeobecné služby – r. 87 – návrh poslanca Paloviča – sumu znížiť z 200 € na 130 €.  
Za: Ing. Čabák, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, H. Koťová, 
Mgr. Palášthy, Ing. Palovič, Ing. arch. Mravec 
Proti: Barák, Ing. Mojička, Ing. Zimmermann, JUDr. Volf, PaedDr. Klauz, RNDr. Bačík,  
I. Beňo, JUDr. Lukačko 
Návrh bol schválený.  
 
Položka 132 – odvodnenie sídliska Drieňová, navrhovateľ poslanec Čabák – sumu navrhol 
zvýšiť zo 4000 €  na 6000 €, vrátane realizácie. 
Za: I. Beňo, RNDr. Bačík, PaedDr. Klauz, Ing. Čabák, P. Ivaška, R. Antalová,  
Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, JUDr. Volf, Ing. Palášthy, Ľ. Barák, JUDr. Lukačko,  
Mgr. Chovanová, H. Koťová 
Proti: -  
Zdržali sa: Ing. Mojička, Ing. Zimmermann, Ing. arch. Mravec  
Návrh bol schválený. 
 
Položka 141 – údržba verejnej zelene – sumu 20 000 € rozdeliť na 19500 € údržba mesta + 
500 € údržba suchý tajch Štefultov – návrh poslancov zo Štefultova + konečný návrh poslanca 
Palášthyho  
Za: I. Beňo, Ing. Čabák, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Blaškovičová,  Mgr. Chovanová, 
Ing. Palovič, H. Koťová, Ing. arch. Mravec, PaedDr. Klauz, Mgr. Palášthy 
Proti: JUDr. Lukačko, Ľ. Barák, Ing. Zimmermann, Ing. Mojička, RNDr. Bačík 
Zdržal sa: JUDr. Volf    
 
Položka 142 – vypílenie samonáletov znížiť na sumu 6 000 €, zvyšok 2000 € sa presunie na 
údržbu detských ihrísk, kde bude spolu 5000 € – návrh poslanca Čabáka. 
Návrh bol jednomyseľne schválený 17 poslancami MsZ.  
 
Položka 147 – verejné osvetlenie – materiál, návrh sa vysvetlil, navrhovateľ poslanec Mravec 
svoj návrh vzal späť, položku podľa skutočnosti upraviť pri úprave rozpočtu.   
 
Položka 161 – dotácia na plaváreň – sumu 120 tis. € znížiť o 20 tis. €, táto suma pôjde do 
rezervy na dotáciu na športovú činnosť a údržbu športovísk a plavárne.  
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I. návrh – poslanca Baráka 
Za: JUDr. Lukačko, I. Beňo, RNDr. Bačík, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann, Ing. Mojička, 
Ľ. Barák 
Proti: -  
Zdržali sa: PaedDr. Klauz, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, Ing. Čabák, P. Ivaška, 
R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, Mgr. Chovanová, H. Koťová 
Tento návrh nebol schválený.  
 
II. návrh poslankyne Blaškovičovej – 20 tis. € z pôvodnej položky  161 dať na investičnú 
činnosť pre plaváreň.  
Za: Ing. Čabák, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, H. Koťová, Mgr. Chovanová,  
Ing. Blaškovičová, R. Antalová, P. Ivaška, Ing. Palovič, RNDr. Bačík, PaedDr. Klauz   
Proti: JUDr. Lukačko 
Zdržali sa: I. Beňo, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann, Ing. Mojička, Ľ. Barák 
Tento návrh bol schválený.  
 
Položka 163 – dotácia na činnosť STKM – zníženie sumy o tisíc € (zo 4 na 3 tis. €), túto sumu 
poskytnúť plavcom – návrh poslanca Palášthyho 
Za: Ing. Čabák, Mgr. Palášthy, RNDr. Bačík, PaedDr. Klauz, JUDr. Volf, R. Antalová,  
H. Koťová, P. Ivaška, Mgr. Chovanová, Ing. arch. Mravec, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič  
Proti: JUDr. Lukačko, I. Beňo, Ing. Zimmermann, Ľ. Barák, Ing. Mojička  
Zdržali sa: - 
Návrh bol schválený.  
 
Položka 171 – odvody do fondov – návrh poslankyne Blaškovičovej na zníženie z 24 tis. € na 
21 300 € 
Za: Ing. Čabák, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, H. Koťová, JUDr. Volf, JUDr. Lukačko, 
Ľ. Barák, RNDr. Bačík, P. Ivaška, Ing. arch. Mravec, PaedDr. Klauz, R. Antalová,  
Mgr. Palášthy, Ing. Palovič, Ľ. Barák  
Proti: - 
zdržali sa: Ing. Zimmermann, I. Beňo 
 
Položka 217 – VIO TV – návrh poslanca Čabáka na ukončenie k 31. 3. 2011. 
 
S. Maruniak, spoločnosť PO-MA, s. r. o.  – vyjadril sa k vysielaniu VIO TV, každý rok 
presviedča o tom, že mesto Banská Štiavnica a jeho okolie TV potrebuje. Snažili sa ju robiť 
z vlastných zdrojov. Zvolá valné zhromaždenie, výsledok dá dopredu vedieť. Od mesta 
dostávajú prostriedky na základe zmluvy, práce nefakturujú. S poslancami MsZ komunikoval 
výlučne len na zasadnutiach, okrem toho nikdy.  Koľko ľudí TV sleduje nevie, prípojky do 
domácností sa dajú vyčísliť.  
Ing. Čabák - elektronickú komunikáciu nepovažoval za ovplyvňovanie, ale za spôsob 
rozhovoru. Otvorene povedal svoj názor. Chcel počuť, či sú záväzky, ktoré treba usporiadať.  
PaedDr. Klauz – zaujímal sa, ako sa robia príspevky a aká bude náhrada za VIO TV?  
S. Maruniak – o príspevkoch vysielania rozhoduje redakčná rada, treba dávať podnety. 
O náhrade nevie. 
Mgr. Palášthy – spýtal sa, či je možné objednávať si „šoty“?  
S. Maruniak – čakať len na námety sa nedá.  
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P. Ivaška – TV musí mať obnos peňazí a musí sa vedieť, čo od nej chceme. Teraz sa šetrí 
a cena sa tlačí dole. Každý polrok sa téma otvára v MsZ. Z jeho hľadiska VIO TV zašla za 
hranice, ktoré nie je možné platiť. Mali by zmeniť štruktúru vysielania. Treba povedať, či 
chceme takéto spravodajstvo.  
Ľ. Barák – k návrhu žiadal menovité hlasovanie.  
R. Antalová – vysielanie VIO TV v starej časti mesta nie je,  služby títo občania nevyužívajú 
a preto poslanci zastupujúci týchto obyvateľov nebudú hlasovať za.  
RNDr. Bačík – uviedol, že vysielanie VIO TV je možné sledovať cez internet.  
Ing. Čabák – navrhol vyhlásenie prestávky, po ktorej sa poslanci k téme vrátili.    
     
Položka 217 – mestská televízia návrh zníženia z 12 500 € na 6250 €.  
Ing. Čabák ako predkladateľ tohto návrhu uviedol, že bude vhodné počkať na vyhodnotenie 
mediálnej politiky,  ako sa vyvinie návrh celého smerovania a svoj návrh vzal späť.  
O návrhu sa nehlasovalo. Položka zostáva nezmenená.  
 
252 – cirkevná MŠ – návrh 40 647 € na základe Dodatku VZN č. 1/2010 bolo odporučené 
sumu zvýšiť na 42 153 €, vyplýva to zo zákona – navrhol poslanec Palášthy 
Za: R. Antalová, Ing. Čabák, Ľ. Barák, RNDr. Bačík, I. Beňo, JUDr. Lukačko, JUDr. Volf, 
Ing. Zimmermann, Ing. arch. Mravec, Ing. Blaškovičová, P. Ivaška, PaedDr. Klauz, 
H. Koťová, Ing. Mojička, Ing. Palovič, Mgr. Chovanová, Mgr. Palášthy    
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
r. 256 stravovacie zariadenie návrh 21393 € - poslanec  Palášthy navrhol zvýšenie položky  
na  21 789 € 
za: Ing. Čabák, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, Mgr. Chovanová, H. 
Koťová, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann, JUDr. Volf, JUDr. Lukačko, 
Ing. Mojička 
Proti: PaedDr. Klauz 
Zdržali sa: Ľ. Barák, RNDr. Bačík, I. Beňo 
Návrh bol schválený.  
 
r. 259 – dotácia na projekt a realizáciu voľno časových aktivít – riešiť mládež a deti na 
sídlisku Drieňová  
Ing. Čabák – navrhol dať sumu do rezervy, alebo ak má primátorka mesta pripravený projekt, 
aby s ním najskôr prítomných oboznámila. 
Mgr. Babiaková – projekt chce pripraviť spolu s Komisiou školstva, práce s deťmi 
a mládežou, ktorá bola zvolená na dnešnom rokovaní MsZ.  Bude prezentovaný aj na MsZ, 
budú prizvaní pedagógovia zo sídliska Drieňová, rodičia. Suma sa môže dať aj do položky 
rezerva, ale musí zostať účelovo viazaná na daný projekt.  
Ing. Čabák – navrhol, aby sa v uznesení na záver dala časť, aby sa 3 x po 5 tis. € viazalo ako 
rezerva na šport, mládež a kultúru.  
Hlasovalo sa o presunutí položky do rezervy. 
Za: všetci 17 poslanci MsZ 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Poslanec Barák položka 259 – školenie zamestnancov, 6000 €, čo je v tom zahrnuté? 
Mgr. Babiaková – ide o všetky povinné školenia pre zamestnancov MsÚ, verejné 
obstarávanie, stavebný úrad, školenia zamestnancov ekonomického oddelenia, policajtov, 
v rámci svojej odbornosti.    
 
Položka 269 – energie – zariadenia sociálnych služieb, kluby dôchodcov 1660 € ,  
Poslanec Mravec dal návrh na zníženie položky, 1000 € presunúť do položky 276, do údržby.  
Mgr. Babiaková – objekt je vykurovaný plynom, ide o úhradu energie, položka sa nedá znížiť. 
Ide o tri miestnosti.  
Ing. arch. Mravec – ide mu o zefektívnenie prevádzkovania Klubov dôchodcov. 
274 – energie – Klub dôchodcov Štefultov – položku v sume 2325 € znížiť – objekt je 
vykurovaný aku pecami. Je možnosť presťahovania klubu dôchodcov,  prípadne zistiť 
efektívnejší spôsob vykurovania a pri úprave rozpočtu predložiť návrh. Poslanec Mravec 
stiahol svoj návrh s tým, že pri úprave rozpočtu bude trvať na tom, aby bola doložená analýza 
nákladov na kúrenie v budovách Klubu dôchodcov, dať opatrenia,  čo sa s tým dá robiť.   
O návrhu sa nehlasovalo.      
 
Poslankyňa Koťová navrhla vytvoriť novú položku v rámci zariadení sociálnych služieb - OZ 
Margarétka – náklady na energie a ostatné náklady, ktoré vznikajú MŠ Ul. Bratská 
v súvislosti s užívaním priestorov pre OZ. Zaradiť dotáciu vo výške 1100 €.  
Poslanec Čabák – navrhol sumu zaradiť ako dotáciu pre MŠ Ul. Bratská, peniaze pôjdu rovno 
do MŠ.  
Poslanec Barák – presná suma sa nevie, bolo uvedené, že vyúčtovanie zatiaľ nebolo. Podľa 
čoho sa to schváli? 
Mgr. Babiaková – peniaze sa dajú škôlke, ak to bude menej, peniaze zostanú škôlke, ak to 
bude viac, doplatí sa.   
Ing. Lievajová – o podobný prípad ide aj v prípade ICM, ktoré je v budove MŠ Ul. 1. mája. 
Tu sa schválila čiastka priamo pre ICM, ktoré potom hradí energie škôlke.  
Poslanec Klauz – navrhol položku č. 261 - 6000 € určenú pre ICM dať z rozpočtu von a sumu 
dať priamo MŠ na Ul. 1. mája.   
 
Hlasovalo sa o tom, či sa bude hlasovať o návrhu zmeny položky č. 261 k ICM, ktorá bola 
schválená. Tento návrh bol schválený 10 poslancami, proti bol 1 a 4 sa zdržali hlasovania. 
Čiže opätovné hlasovanie dopadlo nasledovne: 
Za: Ing. arch. Mravec, Mgr. Chovanová , Ľ. Barák,  Ing. Mojička, Ing. Zimmernann, 
Mgr Palášthy, JUDr. Volf, PaedDr. Klauz, RNDr. Bačík, I. Beňo, JUDr. Lukačko 
Proti: 0 
Zdržali sa: H. Koťová, Ing. Palovič, Ing. Blaškovičová, R. Antalová, P. Ivaška, Ing. Čabák   
Návrh zmeny bol schválený.  
 
Ďalej sa hlasovalo o návrhu sumy 1100 €, určenej na pokrytie energií OZ Margarétka, peniaze 
pôjdu do MŠ Ul. Bratská.  
Tento návrh bol jednomyseľne schválený.  
Návrh poslanca Mravca - položka 21 kapitálové výdavky – PD Ul. Sládkovičova – suma 35 
tis. € - nejde o zmenu sumy, navrhol ponechať PD Ul. Sládkovičova, do zátvorky uviesť Ul. 
Pécha, aby bola možnosť výberu na základe zdôvodnenia. Pri úprave rozpočtu sa rozhodne.  
Ing. Palovič – v roku 2012 chýba  návrh na vypracovanie PD kanalizácie Štefultov, Mesto 
toto sľúbilo obyvateľom Štefultova.  
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Mgr. Babiaková – dala vypočítať, koľko by stála PD na túto akciu. Problém s kanalizáciou je 
aj v iných uliciach mesta.  
Ing. Kladivíková -  uviedla ceny PD, potrebných pre realizáciu kanalizácie a vodovodu: 
- Ul. 8. mája a Ul. SNP (až ku Plete so zberačom)   22 708 €, 
- Štefultov  50 620 € 
- vodovod Jergyštôlňa  14 587 €  
Hlasovalo sa o návrhu poslanca  Mravca – doplnenie textu ... Ul. Sládkoviča (Ul. A. Pécha)....    
Za: Ing. arch. Mravec, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Ing. Zimmermann, P. Ivaška,  
JUDr. Volf, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, H. Koťová, R. Antalová, RNDr. Bačík,  
Mgr. Palášthy, I. Beňo, PaedDr. Klauz, Mgr. Chovanová, Ing. Palovič  
Proti: 0  
Zdržali sa:  Ľ. Barák  
Kapitálové výdavky - položka 23 – PD byty Drieňová – 5419 €, záväzok vychádza zo 
zmluvy. Mesto bude rokovať, pretože nie je presvedčené, že im doplatok v plnej výške patrí, 
dohodnú sa, zohľadní sa v úprave rozpočtu.  
 
Mgr. Babiaková - 1280 € zostalo, čo by sa dalo dať plavcom (návrh poslanca  Palášthyho).  
RNDr. Bačík – vysvetlil, že plavci majú ráno vstup zadarmo, poobede majú zľavnené vstupné 
(zverejnené na web stránke mesta).  
Za: Ing. Čabák, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Zimmermann, 
PaedDr. Klauz, JUDr. Volf, Mgr. Palášthy, Ing. arch. Mravec, H. Koťová, Mgr. Chovanová 
Proti:  0 
Zdržali sa: I. Beňo, RNDr. Bačík, Ing. Mojička, Ľ. Barák, JUDr. Lukačko 
Do rozpočtu sa zahrnie dotácia pre plavcov vo výške 1280 €.  
 
Ing. Čabák – v nadväznosti na pozmeňujúci návrh poslanca Klauza (týkajúci sa ICM) zistil:  
Existuje zmluva 2010P/PSM uzavretá medzi Mestom a ICM na dotáciu 6000 € od mesta. 
ICM platí MŠ, aj napriek tomu, že sa nespotrebuje celá suma, nájom a energie. ICM 
poskytuje poradenstvo mladých, dalo vlastné náklady na personálne zabezpečenie a lektorské, 
náklady na propagáciu, dopravu. K zmluve existuje ďalšia zmluva č. 01/2008  medzi MŠ  
a ICM, kde sa v kalkulačnom liste uvádza rozpis nájomného (1 €). Platby za energie sú cca 15 
tis. Sk mesačne. Mesto sa v zmysle zmlúv zaviazalo poskytnúť 6000 € mesačne pre ICM.  
Keď bude suma na energie nižšia ako 6 tis. € ročne, nemôže sa im dať viac peňazí, pretože sa 
schválená suma viaže len na úhradu energie. Návrh, ktorý sa schválil, je v rozpore so 
zmluvou.  
Mgr. Babiaková – ak je dotácia určená na energie, nemôže sa použiť na iný účel.  
Peniaze nie sú minuté, musí sa urobiť dodatok zmluvy, ak s tým nebudú súhlasiť, vráti sa vec 
na rokovanie do MsZ. Dodatok zmluvy je dohoda dvoch strán.  
P. Ivaška – zmluva s ICM je postavená na inom princípe ako zmluva s OZ Margarétka. 
Navrhol schválený návrh opraviť, aby sa nemuseli robiť ďalšie dodatky.   
Mgr. Babiaková – zatiaľ sa peniaze neposkytli, zmluvy sa preveria.  
Ing. Čabák – ekonomické oddelenie nemôže poskytnúť ICM 6000 €, ale sumu poskytne MŠ.  
Ing. Zimmermann – faktickou pripomienkou reagoval na poslanca Čabáka, že uvedené mal 
navrhnúť pred hlasovaním o ICM. 
Mgr. Babiaková -  zmluvy treba preveriť, na rozpočte mesta to nič nezmení, peniaze sa MŠ 
zatiaľ neposkytnú. Uznesenie sa dá na najbližšom MsZ opraviť. Prizve sa zástupca ICM 
a riaditeľka MŠ, aké dohody boli  a dá sa to do právneho poriadku. 
Ing. Čabák – toto považuje za chybu, ktorá mu bráni hlasovať za schválenie rozpočtu.   
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Mgr. Babiaková – chybou by to bolo, keby sa peniaze použili na niečo iné. Peniaze sa 
schválili na úhradu energie pre ICM, len sú v inej položke.  
Spýtala sa, kto je za to, aby sa hlasovalo opätovne o pripomienke k ICM?    
Za: Ing. Čabák, Ing. Blaškovičová, P. Ivaška, Mgr. Chovanová, Ing. arch. Mravec,   
R. Antalová, Mgr. Palášthy, H. Koťová, Ing. Palovič, JUDr. Lukačko 
Proti: JUDr. Volf, PaedDr. Klauz, I. Beňo   
Zdržali sa: Ing. Mojička, Ľ. Barák, RNDr. Bačík 
Nehlasoval: Ing. Zimmermann 
Znova sa hlasovalo o tom, že 6000 € bude podľa pôvodného návrhu rozpočtu určené pre ICM. 
Za: Ing. Čabák, P. Ivaška, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, H. Koťová, R. Antalová,  
Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, Mgr. Chovanová, JUDr. Lukačko   
Proti: I. Beňo, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, JUDr. Volf, PaedDr. Klauz 
Zdržali sa: Ing. Mojička 
Nehlasoval: Ing. Zimmermann 
 
Poslanec Čabák – navrhol: 
- doplniť časť A predloženého uznesenia o bod 7: zvýšenie originálnych kompetencií pre 
Materskú školu Ul. Bratská o 1100 € na úhradu prevádzkových nákladov za OZ Margarétka,   
- zaradiť bod C:  pripraviť informatívnu správu o vývoji úverového zaťaženia mesta od  
roku 1998 do roku 2010 s popisom použitia úverových zdrojov a uvedením hodnoty  
diela, na ktoré boli použité. Správu predložiť v rámci rozboru hospodárenia mesta za rok 
2010.     
Poslanec Palovič – navrhol:  
- zapracovať do prvej zmeny rozpočtu mesta návrh na kúpu nehnuteľností CKN p. č. 374,  
375 a 376 s výmerou 70 m2, 27 m2 a 854 m2,     
- predsedovi Komisie výstavby a rozvoja mesta a predsedovi Komisie ekonomickej    
prerokovať na zasadnutí komisie výhodnosť ako aj možnosti a spôsob nadobudnutia  
pozemkov CKN p. č. 374, 375 a 376 do vlastníctva mesta. Závery komisie predložiť na  
rokovanie MsZ do 30. 4. 2011.  
 
Mgr. Babiaková oznámila, že o návrhu uznesenia sa bude hlasovať tak, ako bolo prečítané, 
vrátane doplnkov. 
Poslanec Barák – žiadal o každom návrhu hlasovať osobitne.  
Hlasovalo sa: 
o bode C (návrh Ing. Čabáka) 
Za: Ing. Čabák, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, Mgr. Chovanová,  
H. Koťová, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy 
Proti: JUDr. Lukačko, I. Beňo, RNDr. Bačík, PaedDr. Klauz, Ľ. Barák  
Zdržali sa:  JUDr. Volf, Ing. Zimmermann, Ing. Mojička        
Tento návrh bol schválený.  
 
O doplnení návrhu uznesenia (Ing. Palovič)   
Za: Ing Čabák, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, H. Koťová,  
Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, Ing. Palovič, RNDr. Bačík, PaedDr. Klauz, I. Beňo, 
JUDr. Volf 
Proti: JUDr. Lukačko 
Zdržali sa: Ing. Zimmermann, Ing. Mojička, Ľ. Barák  
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Mgr. Babiaková – oznámila, že sa bude hlasovať o celom návrhu uznesenia k rozpočtu, 
vrátane schválených zmien. 
Za: Ing. Čabák, P. Ivaška, R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Ing. Palovič, H. Koťová,  
Ing. arch. Mravec, Mgr. Chovanová, I. Beňo, RNDr. Bačík, PaedDr. Klauz, Mgr. Palášthy, 
Ing. Zimmermann, Ing. Mojička, JUDr. Lukačko, JUDr. Volf  
Proti: 0 
Zdržali sa: Ľ. Barák  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 12/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e 

I.   rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre rok 2011 nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy              4 927 326 €     
- výdavky              3 103 854 €  
    

2. Kapitálový rozpočet                                                                                               
- príjmy      763 113 €      
- výdavky              2 654 427 €      

 
3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

a. Základná škola J. Horáka    26 650 €      
b. Základná škola J. Kollára    12 457 €      
c. Základná umelecká škola    16 100 €      
d. Centrum voľného času      3 000 €      
e. MŠ Bratská        8 600 €      
f. MŠ 1. mája        4 300 €      

Spolu:       71 107 € 
 

4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 
a. Základná škola J. Horáka   697 394 €  
b. Základná škola J. Kollára   453 089 €  
c. Základná umelecká škola   196 116 €  
d. Centrum voľného času     96 407 €  
e. MŠ Bratská     161 243 €  
f. MŠ 1. mája     237 620 €  

Spolu:              1 841 869 € 
 

5. Rozpočet spolu 
- príjmy                        5 761 546 €  
- výdavky              7 594 062 €  

 
6. Finančné operácie 

- príjmy              1 959 470 € 
- výdavky        83 480 €  
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    7.   Zvýšenie originálnych kompetencií pre Materskú školu Ul. Bratská o 1100 € na  
            úhradu prevádzkových nákladov za OZ Margarétka  
 
II. vyrovnanie schodku rozpočtu návratnými zdrojmi financovania a to konkrétne   
     čerpaním bankového úveru a úveru zo ŠFRB.  
 
B. b e r i e    n a v e d o m i e 

a.) výhľadový  viacročný rozpočet Mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  
mesta na roky 2012 a 2013  

b.) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 
2011- 2013 

 
C. u k l a dá  
     Mestskému úradu 
     1.  pripraviť informatívnu správu o vývoji úverového zaťaženia mesta od  
         roku 1998 do roku 2010 s popisom použitia úverových zdrojov a uvedením hodnoty  
         diela, na ktoré boli použité. Správu predložiť v rámci rozboru hospodárenia mesta za rok  
         2010.     
     2. zapracovať do prvej zmeny rozpočtu mesta návrh na kúpu nehnuteľností CKN p. č. 374,  
         375 a 376 s výmerou 70 m2, 27 m2 a 854 m2,     
     3. predsedovi Komisie výstavby a rozvoja mesta a predsedovi Komisie ekonomickej    
         prerokovať na zasadnutí komisie výhodnosť ako aj možnosti a spôsob nadobudnutia  
         pozemkov CKN p. č. 374, 375 a 376 do vlastníctva mesta. Závery komisie predložiť na  
         rokovanie MsZ do 30. 4. 2011.        
 
Hlasovanie o celom návrhu rozpočtu 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                              16/0/1 
  
 
12. Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p., 
spracovateľkou je Katarína Bukátová, vedúca ekonomického úseku.  
Správu uviedol riaditeľ TS, m. p., upriamil pozornosť na separovaný zber, v roku 2011 bude 
rekultivácia skládky odpadov ukončená.    
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – rozpočtované bežné príjmy a výdavky sa každým rokom znižujú, čím to 
je? 
P. Heiler – príjmy sú v nadväznosti na príjem z eurofondov, ďalšie roky sú reálne postavené. 
Rozpočet nadväzuje na schválené položky mesta. Realita od roku 2011 sa premietne do 
rozpočtu. 
Mgr. Babiaková – v budúcom roku skončia príjmy zo sociálneho podniku.  
Ing. Palovič – navrhol uznesenie rozšíriť o bod B – uložiť riaditeľovi TS, m. p., aby 
v rozpočte uvádzal aj skutočné príjmy a výdavky za predchádzajúci rok.   
P. Heiler – rozpočet nadväzuje na mestský rozpočet, aj služby, aby boli poskytované na 
predchádzajúcej úrovni.  
Mestské zastupiteľstvo schválilo doplňujúci návrh uznesenia a jednomyseľne prijalo    
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Uznesenie č. 13/2011 
 
Mestské   zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica pre roky 2011, 2012,   
     2013  nasledovne: 
 
Bežný rozpočet   2011  
  -  príjmy                               807 276  € 
  -  príjmy cez fin. operácie             6 601 € 
  -  výdavky                                 811 421 €  
 
Bežný rozpočet  2012 
  -  príjmy      712 682 € 
                       -  výdavky                                 712 682 € 
 
Bežný rozpočet  2013 
                       - príjmy      690 562 € 
                       - výdavky                                  690 562 €  
 
B. u k l a d á  
     riaditeľovi Technických služieb, m. p. doplniť rozpočet o rozpočtované príjmy a výdavky    
     za rok 2010.  
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                         17/0/0 
 
13. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju Ing. Láslo, hlavný kontrolór 
mesta – uviedol, že správa je spracovaná podrobne, čiastkové správy boli predkladané.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 14/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a v e d o m i e 
     Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za rok 2010. 
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                   17/0/0 
 
14. Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju Ing. Piliar, poverený zastupovaním 
prednostku MsÚ, spracovateľkou je Ing. Lievajová,  vedúca ekonomického oddelenia -  na 
predchádzajúcom MsZ bol schválený spôsob financovania výstavby bytov, časť dotácie sa 
kryje úverom, mesto oslovilo bankové subjekty, súčasťou materiálu je aj vyhodnotenie ponúk. 
Výhodnejšie vyšla ponuka banky Dexia. Vhodné by bolo úver schváliť, až potom banka 
vytvorí doklady – prísľub, ktorý spolu so žiadosťou bude predložený na ŠFRB.  



- 26 - 
 
Diskusia:    
Ing. Čabák – spýtal sa, či ku predloženej žiadostí musí byť podpísaná úverová zmluva 
a uznesenie MsZ? 
Ing. Lievajová – uznesenie musí byť, na základe neho banka vydá úverový prísľub.  
Mgr. Babiaková – ide o nenávratnú finančnú dotáciu, žiadosť musí byť predložená do 28. 2. 
2011.  
Ing. Čabák – z predloženého materiálu vyplýva, že úverová suma sa ide finalizovať, účel 
použitia úveru je: financovanie investičnej akcie – technická vybavenosť, parkoviská, 
rozvody slaboprúdu, teplovod, odvedenie dažďových vôd z parkovísk v súvislosti 
s investičným zámerom výstavby „nájomných bytových domov – novostavby na pozemku p. 
č. CKN 5333/1 v k. ú. Banská Štiavnica“. Hlavný kontrolór vo svojej správe uvádza sumu 
dlhu 943 204 €. Spýtal sa, či je to aktuálna suma? 
Ing. Láslo – suma je aktuálna k 31. 12. 2010.  
Ing. Čabák – čiže úverové zaťaženie mesta je 30 mil. Sk.  
Mgr. Babiaková – vysvetlila, že nie je vyčerpaný úver na kúpu NLC (hotelová akadémia) 
a nedočerpal sa úver na zberný  dvor. 
Ing. Čabák – v materiáli našiel nedostatky a preto ho navrhol odložiť. Ale vzhľadom k tomu, 
že musí byť uznesenie predložené spolu so žiadosťou  do konca februára, žiadal náležitosti 
v priebehu rokovania MsZ opraviť.  
Mgr. Babiaková – vyhlásila 10 min. prestávku na formuláciu uznesenia a vysvetlenie 
tabuľky, ktorá tvorí prílohu predloženého materiálu. Na konci programu zasadnutia MsZ sa 
opätovne rokovala o danom bode.   
Ing. Kladivíková – vysvetlila, že tabuľka bola doplnená k materiálu na základe požiadavky 
z minulého MsZ. Podala k nej ďalšie vysvetlenie.  
Mgr. Palášhy – spýtal sa, či suma úveru pokryje náklady kompletnej infraštruktúry, pretože 
je uvedené, že bude  postavených 32 bytov a plánuje sa 16 parkovacích miest. Zdôraznil, že 
s parkovaním na sídlisku Drieňová je veľký problém.  
Ing. Kladivíková -  vysvetlila spôsob parkovania, do budúcna je dohoda. Technickú 
vybavenosť bude splácať mesto. Ide o 30 ročnú návratnosť.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo      
   

Uznesenie č. 15/2011 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie zmluvy o úvere s Dexia bankou Slovensko, a.s. s  podmienkami:  
 

- výška úveru     228 324,60 € 
- účel     financovanie investičnej akcie – technická  

vybavenosť, parkoviská, rozvody slaboprúdu,  teplovod, 
odvedenie dažďových vôd z parkovísk v súvislosti 
s investičným zámerom výstavby „Nájomných bytových 
domov – novostavby na pozemku p. č. C KN 5333/1 v k. 
ú. Banská Štiavnica.“ 

- čerpanie úveru   do 12 mesiacov odo dňa podpísania úverovej zmluvy  
- splatnosť úveru   10 rokov 
- splácanie úveru pravidelnými mesačnými splátkami – s odkladom 

splácania do februára 2012 
 



- 27 - 
 
- úroková sadzba 3M, 6M alebo 12M EURIBOR + úroková marža  do 1,80 

% 
- poplatok za poskytnutie úveru 0,2 % z úveru  
- záväzková provízia   0 % do 6 mesiacov od podpisu zmluvy 

0,2 % po 6 mesiacoch od podpisu zmluvy 
- poplatok za predčasné  
  splatenie úveru   0 €  
- zabezpečenie úveru blankozmenka v prospech banky 
 
Prítomných 17, hlasovalo 17                                                                                16/0/1 
 
15. Rôzne  
 
Ing. Palovič – spýtal sa k transparentnej samospráve, víta, že je všetko zverejnené, ale chýba 
mu zmluva č. 35/2011.  
Pri objednávkach navrhol zverejňovať aj číslo položky rozpočtu.  
Ing. Piliar – vysvetlil, že pri zverejňovaní sú limity, niektoré dokumenty nadobúdajú 
účinnosť do 30 dní od zverejnenia.  
I. Beňo -  poďakoval všetkým občanom, ktorí prišli na rokovanie MsZ. Požiadal, aby sa 
zasadnutia MsZ už nerobili v Kultúrnom centre, pretože je tu zima. Radšej ich zvolať do kina.  
Ing. Blaškovičová – noví poslanci nedostali poslanecké preukazy. 
Mgr. Babiaková – všetci poslanci dostanú nové poslanecké preukazy, niektorým treba 
zhotoviť fotografie, taktiež všeobecne záväzné nariadenia mesta budú zaslané a uskutoční sa 
stretnutie k návrhu rokovacieho poriadku.     
 
16. Interpelácie a dopyty  
 
J. Petrík, občan – vyjadril sa k správe Nástroje komunikácie Mesta Banská Štiavnica 
s občanmi, osobne prežíval boj o masovokomunikačné prostriedky. Je to nástroj samosprávy. 
Štiavnické noviny – treba zachovať staré spôsoby a rozvíjať nové spôsoby komunikácie. 
Informácia uvedená v Štiavnických novinách je trvácna, noviny sa vydávajú 20 rokov. Treba 
sa zamerať na ich obsah, obohatiť ich o krížovky, ktoré sú populárne.  
Vyjadril spokojnosť s rokovaním MsZ.  
Dr. J. Novák, CSc., občan – robil šéfredaktora Štiavnických novín, je za týždenník a za 
zachovanie Štiavnických novín. Treba sa zamyslieť, aký cieľ spĺňajú jednotlivé médiá.  
Odporučil, aby sa hodnotil obsah a cieľ médií. Štiavničania sú radi, že zvolili poslancov, ktorí 
pracujú pre mesto a poprial im dobrú prácu.  
Dr. N. Bujnová, CSc. – spýtala sa, dokedy bude na objekte „Hríbu“ a na Križovatke visieť 
tabuľa Štiavnického kultúrneho leta? 
Ing. Čabák – reagoval na interpelácie občanov: 
Pokrytie mestského rozhlasu nie je celoplošné, osobne napísal list, týkajúci sa rozšírenia siete 
mestského rozhlasu. SMS info kanál má celoplošné pokrytie. Poďakoval p. Heilerovi za 
zmapovanie stĺpov verejného osvetlenia a ozvučovacích bodov.  
Na plagáte kultúrneho leta sú dôležité informácie, ktoré možno využiť v priebehu celého roka. 
Aj vzhľadom k nákladovosti zhotovenia tam zostali.     
Vysvetlil úverové zaťaženie mesta, toto treba porovnať so zhodnotením majetku mesta.  
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Ing. Čabák – občanmi bol požiadaný, aby sa zverejňoval originál prezenčnej listiny zo 
zasadnutí MsZ na web stránke.  
Fotografie poslancov – mohli by byť zaktualizované a na tabuli vo vestibule radnice uviesť 
poslancov, za ktorý volebný obvod sú zvolení a uviesť aj názvy ulíc, jednotlivých volebných 
obvodov.  
Spýtal sa: 
- či je opravená rozkopávka na križovatke Ul. Dolná Resla a Ul. J. Augustu 
- čoho sa týkala faktúra č. 11002331, ktorá je zverejnená na web stránke mesta o akú sumu 
išlo 
- poprosil členov RR ŠN, aby venovali pozornosť ŠN, dnes sa zverejnilo upozornenie, aby sa 
to viac neopakovalo. 
Kontrola plnenia uznesení - uzn. č. 104/2010, ktorým sa určili pravidlá parkovania na území 
mesta B. Štiavnica. Zaujíma ho, či je platné, akým spôsobom je sledované a dodržiavané, 
občania bývajúci v starom meste ho upozornili, že sa zväčšuje počet parkovacích miest, tieto 
vznikajú aj na iných miestach, ako bolo schválené.  
JUDr. Lukačko – uznesenie je platné. Je to o práci MsPo.  
P. Ivaška – spýtal sa ohľadne OZ Dživipen na Šobove, minulý mesiac robili úhradu za el. 
energiu, museli to platiť z prostriedkov OZ, predtým to platilo mesto.  
Mgr. Babiaková – nebol schválený rozpočet, nik zo zástupcov OZ nepožiadal MsÚ o 1/12 
sumy na úhradu energie. Príspevok sa po schválení rozpočtu na základe Dohody poskytne.    
P. Ivaška – požiadal, aby mu neboli zasielané materiály na rokovanie MsZ písomne. Urobil 
prepočet nákladov (papier, poštovné, robota), vyšlo to 11 € na osobu, t. j. pre 17 poslancov to 
je 180 – 200 €. Maličký notebook stojí 230 € bez DPH.  
Mgr. Babiaková – vzhľadom k tomu, že sa zasadnutie MsZ koná  v Kultúrnom centre, 
nevedelo sa, či v miestnosti bude napojenie na internet.  
P. Ivaška – dal návrh na kúpu notebookov pre poslanecký zbor.  
Mgr. Babiaková – doteraz nebol schválený rozpočet,  treba hľadať rezervy. Ku hlasovaciemu 
zariadeniu treba kúpiť softvér, urobiť rozvody. Treba pripraviť návrh a spoločne sa na to 
pozrieť.  Návrh sa už robil aj prepočet nákladov na písomné materiály.  
P. Ivaška – spýtal sa k čiernej skrinke, či bude zablokovaná, jej fungovanie sa mu zdá 
tendenčné. Chce všetky výpisy od 1. 12. 2010 do dnešného dňa, t. j. 3. 2. 2011.  
Mgr. Babiaková – v rámci prerokúvanej správy Nástroje komunikácie mesta bola 
vyhodnotená čierna skrinka.  Ako primátorka by mohla rozhodnúť o jej fungovaní, ale na to 
sú poslanci MsZ. Čierna skrinka by mala slúžiť na podnety občanov a nie na veci, ktoré 
útočia na ľudí, ich rodiny, osobnosti. Má to aj právnu rovinu, príspevky sú však väčšinou 
anonymné. Podľa jej názoru by mala mať iný názov – skrinka podnetov, nápadov na 
zlepšenie, zefektívnenie práce samosprávy. Ľudia môžu svoje názory otvorene prezentovať na 
MsZ. 
P. Ivaška – treba určiť nové pravidlá, aby sa nestalo to, že príde príspevok od občana, resp. 
sú vyjadrenia, kde nie sú podpísaní zodpovední zamestnanci MsÚ. Čiernu skrinku žiadal 
vyriešiť v mediálnej politike mesta.  
Ing. Čabák – spýtal sa poslankyne Koťovej, kde má OZ Margarétka priestory v MŠ na Ul. 
Bratskej?  
H. Koťová – tieto sú na prízemí MŠ Ul. Bratská.  
 
Ľ. Barák – dal návrh na zrušenie čiernej skrinky dovtedy, kým sa nenájde iná forma jej 
fungovania.   Občania môžu prísť na zasadnutie MsZ, svoje návrhy môžu dať cez svojich 
zvolených poslancov. Môže sa hlasovať o návrhu, aj menovite.  
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Rokovanie v tejto miestnosti je nevhodné, je tu zima. Žiadal predložiť do nasledujúceho MsZ 
k nahliadnutiu projekt, ako bude Kultúrne centrum prerobené a ako bude fungovať. Poslanci 
schvaľovali zámenu tohto objektu, teraz sa zistí, že v objekte je 8 ľudí, predtým tu bolo 20 
profesorov a 200 žiakov. Priestor sa mu zdá nenaplnený a prázdny. Aká je koncepcia.  
Rozkopávka – klopačka cesta, dokedy bolo povolenie?  Treba práce skontrolovať.  
Drieňová – skládky snehu zostali na križovatkách, nie sú prehľadné.     
Žiadal pripraviť správu z oblasti školstva - ICM, nájomné zmluvy, (neoprávnene 
uzatvorená zmluva s J. Fáberom).   
R. Antalová – v našom meste je veľká nezamestnanosť, mali by sme sa nad tým všetci 
zamýšľať. Spýtala sa, či mesto neplánuje nejakého investora, ktorý by vedel ponúknuť robotu. 
Spýtala sa, či by nebolo možné zvýšiť počet ľudí, ktorí pre mesto pracujú v rámci malých 
obecných služieb.  
Mgr. Babiaková – mesto má veľa problémov, ktoré treba spoločne riešiť. Samospráva sama 
zamestnanosť nevyrieši. Rozhodla zriadiť poradný orgán z podnikateľov v meste, ktorí môžu 
byť samospráve nápomocní. Bude sa hľadať riešenie v rámci VÚC BBSK, zadefinujú sa 
kroky, je značný odchod mladých ľudí, veľa ľudí žijú na pokraji sociálnej odkázanosti.    
Aktivačné práce - mesto prispieva na túto činnosť. Prác, kde by sa ľudia uplatnili je veľa, ale 
dohoda je limitovaná finančnými prostriedkami.  Problematika bude spoločne prerokovaná na 
niektorom z ďalších zasadnutí MsZ.   
Ing. Zimmermann – avizoval petíciu občanov Dobšinského ulice, kde autá parkujú pred 
bytovými domami. Problém treba riešiť ku spokojnosti občanov.  
Mgr. Babiaková – petíciu rieši aj hlavný kontrolór, bola pridelená na odd. výstavby.    
Problematika dopravy sa riešila na spoločnom stretnutí s občanmi,  spolu s JUDr. Lukačkom 
a Ing. Čabákom v ZŠ J. Horáka. Boli požiadavky od rodičov a zo školy, aby nebola ohrozená 
bezpečnosť chodcov, hlavne detí.   
JUDr. Lukačko – na základe niekoľkých rokovaní komisie (Ing. Čabák, D. Vahlandt a JUDr. 
Lukačko) zriadila sa jednosmerná ulica. Momentálnym problémom je doprava z Ul. 
Križovatky popri Plete na Ul. I. Krasku, toto treba vyriešiť. 
Ing. arch. Mravec – do dnešného dňa je veľa chodníkov v starej časti mesta, ktoré nie sú 
očistené od snehu. V centre je veľa objektov,  ktorých majitelia tu nebývajú, resp. sú tam 
podnikateľské subjekty. O chodníky sa nik nestará. Zaujímal sa, či sú spracované nejaké 
zmluvy s TS, m. p. na ich údržbu, odpoveď zatiaľ nedostal. Musí to kontrolovať MsPo.  
JUDr. Lukačko – VZN o poriadku a čistote mesta bolo zrušené spolu so zrušením 
pôvodného Štatútu mesta a prijatím nového VZN Štatútu mesta. Toto sa musí znovu pripraviť 
a zapracovať.    
Ing. arch. Mravec – Ul. Farská, jej stav je vo veľmi zlom stave, chýba tam dlažba, PD je 
plánovaná na rok 2012, sú tam vytekajúce dažďové zvody, v časti úseku  chýba oplotenie, kde 
hrozí pád do hĺbky a deti sú vystavené nebezpečenstvu. Ďalším problémom je osvetlenie. 
Požiadal Mesto o zoznam hydrantov s dokladmi, v akom sú stave. Kto ich má v správe.  
Odbočka na usadlosť Jergištôlniansky tajch (Ing. Krištoff) – je tam neporiadok, ktorí robia 
občania zo Šobova.  
Mgr. Babiaková – ku hydrantom – je pripravený návrh požiarneho poriadku, ktorý 
predchádzajúcim MsZ nebol schválený. Bude znovu predložený, obsahuje všetky hydranty na 
území mesta, ktoré sú a musia byť funkčné. 
PaedDr. Klauz -   pri tvorbe nového cestovného poriadku požiadal mesto, aby žiadalo 
presmerovanie ranných spojov v smere spod Kalvárie cez Drieňovú na Križovatku (kvôli 
školám a nemocnici). Navrhol uskutočniť rokovanie za účasti riaditeľov škôl. 
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I. Beňo – tento návrh už predložil pred niekoľkými rokmi, ale obyvatelia sídliska boli proti, 
z dôvodu zvýšenej prašnosti a hlučnosti na sídlisku.         
H. Koťová – oslovili ju profesori z Gymnázia, že škola bude presťahovaná do objektu na 
Kolpaškej ulici. Z tohto dôvodu je potrebné dobudovať chodník v časti od Križovatky (popri 
spoločnosti Combin).  
RNDr. Bačík – navrhol na web stránku mesta uvádzať údaje z pohrebnej služby (po dohode 
s pozostalými).  
- občania ho oslovili – na Drieňovej za panelákom na Ul. Straku popri schodoch žiadali  
urobiť zábradlie. 
Spýtal sa:  
- či komisie budú mať rokovací poriadok, alebo si ho majú vytvoriť sami členovia? 
- či je rokovanie komisie verejné, alebo tajné, a či poslanec MsZ sa môže zúčastniť rokovania  
ktorejkoľvek komisie?   
- k cestovnému ruchu, žiadal vyčíslenie nákladov na zahraničné cestovné cesty, požadoval aj 
faktúry, tieto údaje mu neboli predložené a žiadal ich doplniť.  
Mgr. Babiaková – k zverejneniu parte na web stránke musia dať súhlas pozostalí.  
Rokovanie komisií – v rámci rokovacieho poriadku sa môže prekonzultovať.  
R. Antalová – k verejnému osvetleniu – požiadala, či by na vedľajších uliciach mesta 
v nočných hodinách mohla svietiť aspoň jedna lampa, je tam úplná tma a pohyb peších je 
veľmi nebezpečný.  
Mgr. Babiaková – problém technicky preverí Ing. Hlinka.       
R. Antalová – na Križovatke v úseku medzi potravinami Balla a 101 Drogériou sa zgrupujú 
rómski spoluobčania, požiadala kontrolu MsPo.  
JUDr. Lukačko – o probléme sa vie dlhodobo, je to všade pred obchodmi, problémové 
miesta sa monitorujú.  
H. Koťová – na JUDr. Lukačku – žiadala zníženie rýchlosti na Šobove 
- pri čistení Drieňovej – nezabudnúť vyčistiť Ul. Fándlyho 
- Drieňová – bytový dom na Ul. Straku č. 1543 je problém s teplou vodou 
RNDr. Bačík – ide o byt bytového družstva, tento problém musí vyriešiť SBD, je to 
technicky náročné.      
H. Koťová - na Ul. Energetikov nejde mestský rozhlas.  
Ľ. Barák – čo s čiernou skrinkou, žiadal zmapovať prijaté príspevky od augusta 2010. 
Nakoniec dal návrh na zrušenie čiernej skrinky. O návrhu sa nehlasovalo.   
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17. Záver   
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu primátorka mesta Mgr. Babiaková poďakovala 
prítomným za účasť a zasadnutie MsZ o 21.30 hod. ukončila.  
 
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
Priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  
 
 
 
                 Ing. Jaromír Piliar                                                       Mgr. Nadežda Babiaková 
poverený zastupovaním prednostku MsÚ                                          primátorka mesta  
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