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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 29. júna 2011 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Úprava rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 1  

4. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010  

5. Návrh na vymenovanie náčelníka MsPo  

6. Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2011  

7. Plán kontrolnej činnosti HK mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2011  

8. Príprava Salamandrových dní 2011  

9. Majetkové veci mesta   

a) Informatívna správa o konaní Valného zhromaţdenia spol. Nemocnica   

          Banská Štiavnica, a. s.  

      b) Správa k odkúpeniu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica,  

          CKN 374,  375 a 376 

c) Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti kotolňa súp. č. 1686 a pozemku p. č. 

     CKN 1670 

d) Informatívna správa – poţiadavka Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná 

nemocnica Ţiar nad Hornom o príspevok na LSPP pre dospelých 

e) Návrh na zriadenie vecného bremena pre Rastislava Šediboka s manţ. Bronislavou, 

bytom v Banskej Štiavnici, ul. Dolná Ruţová č. 11 (lokalita Drieňová) 

f) Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľností – ATC – Počúvadlianske jazero 

10.  Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č.   /2011 o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mesta 

Banská Štiavnica   

11. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2011 o niektorých podmienkach drţania psov  

12. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2011 o čistote mesta a verejnom poriadku   

13. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Banská Štiavnica    

14. Plat primátorky mesta Banská Štiavnica   

a) Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania primátora, zástupcu primátora,     

     hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií mesta     

     Banská Štiavnica 

15.   Rôzne    

        a)Informatívna správa o výstavbe bytov na sídlisku Drieňová  

        b) Správa o priebehu Valného zhromaţdenia spoločnosti 

            Stredoslovenská vodárenská  spoločnosť, a. s. 

16.   Interpelácie a dopyty 

17.   Záver 
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Prítomní:  

 

Mgr. Nadeţda Babiaková, primátorka mesta 

poslanci MsZ:     Renáta Antalová,  Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Juraj Čabák,   

                            Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz,  Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko,  

                            Ing.  Ján Mojička, Ing. arch. Peter Mravec, Gejza Volf, Ing. Marián   

                            Zimmermann  

    

ospravedlnení:    RNDr. Pavel Bačík, Ing. Miriam Blaškovičová, Mgr. Helena Chovanová,  

                            Mgr. Karol Palášthy,  Ing. Slavomír Palovič 

    Na rokovaní bola  71 %-ná účasť  

 

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

Ing. Jaromír Piliar, poverený zatupovaním prednostu MsÚ   

Peter Heiler, Technické sluţby, m. p. Banská Štiavnica   

vedúci oddelení MsÚ:       Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  

                                           Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, RM, ÚP a ŢP 

                                           Oľga Nigríniová, odd. právne a správy majetku 

                                           Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry, CR a športu 

                                           Ing. Ivana Nikolajová, odd. kultúry, CR a športu  

                                           Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku 

                                              

Ďalší prítomní: 

VIO TV 

Mgr. M. Kríţ, ŠN 

PhDr. N. Bujnová, kronikárka mesta  

Mgr. V. Kratoš, občan 

A. Talajová, občan   

M. Bodnárová, SRO BB 

E. Štenclová, MY Ţiara  

 

1. Otvorenie 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 09.15 hod. otvorila a viedla 

primátorka mesta Mgr. Nadeţda Babiaková. Privítala poslancov MsZ, prizvaných hostí 

a všetkých prítomných. Skonštatovala, ţe je prítomných 12 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslanci Mgr. K. Palášthy, Mgr. H. Chovanová, Ing. S. 

Palovič, RNDr. P. Bačík a Ing. M. Blaškovičová.   

Primátorka mesta navrhla program rokovania upraviť a stiahnuť z rokovania bod Návrh na 

naloţenie s objektom rodinného domu na Ul. 8. Mája č. 10. Do programu navrhla zaradiť 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra, 

poslancov, predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica a Správu o priebehu Valného 

zhromaţdenia spoločnosti Stredoslovenská vodárenská  spoločnosť, a. s. (poradie uvedené na 

predchádzajúcej strane).  Takto upravený program rokovania bol jednomyseľne schválený.  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ľubomír Barák a Peter Ivaška.   

Za skrutátora bol určený JUDr. Dušan Lukačko, zástupca primátorky mesta. Písaním 

zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.    
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2. Kontrola plnenia uznesení  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil ju a spravodajstvo k bodu podal Ing. Piliar, 

poverený zastupovaním prednostu MsÚ.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

    
Uznesenie č. 59/2011 

 

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 26. mája 2011.   

 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                               za 12, proti 0, zdrţali sa 0 

  

3. Úprava rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 1  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţila ju Mgr. Babiaková, primátorka mesta 

a spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. 

Spravodajstvo k bodu podala primátorka mesta – v komentári sú uvedené poloţky, ktoré boli 

upravované a plnenie rozpočtu k 31. 5. 2011.  

Diskusia:  

Ing. Mojička -   v schválenom  rozpočte bola zaradená aj PD na Ul. J. Horáka, tu to nie je 

zaradené.  

Mgr. Babiaková – táto poloţka bola v rozpočte, ktorý sa schvaľoval na tri roky a je 

plánovaná v  roku 2012. Ak by zostali peniaze, je snaha toto riešiť a vyriešiť.  

Ľ. Barák – je tam petícia občanov, ak budú prostriedky, spýtal sa, či aspoň oprava asfaltu sa 

urobí.  

Mgr. Babiaková – teraz sa nedá dať záväzné stanovisko, týmto sa budeme zaoberať 

v augustovom MsZ, koľko by stála oprava.  

Ľ. Barák – spýtal sa na poloţku dotácia pre Šoproň, či ide o nárast pre mesto? 

Ing. Lievajová – časť z peňazí uţ prišla do rozpočtu mesta, v rozpočte bola poloţka uvedená 

odhadom.  

H. Koťová – spýtala sa na rekonštrukciu strechy na MŠ Ul. 1. mája 

Mgr. Babiaková – upraví sa povrch strechy, aby vydrţal. Nerobila sa komplet oprava, bude 

sa riešiť sedlová strecha.  

H. Koťová – zaujímala sa, keď je mesto zodpovedné za investíciu, kto robí kontrolu za 

mesto? 

Mgr. Babiaková – kontrolu vykonávajú zamestnanci, ktorí majú prácu na starosti, buď 

oddelenie výstavby alebo správy majetku.  

R. Antalová – ţiadala poskytovať komisii športu informácie, kto čerpá poloţku rekreačné 

a športové sluţby, ďalej sa zvýšila dotácia na štadión, spýtala sa, či je to na činnosť klubu? 

Mgr. Babiaková – poloţka je schválená v MsZ, ide o dlh, ktorý zostal. Zvýšenie ešte nie je 

uvedené, predloţí sa neskôr.  

Ing. Čabák – vysvetlil poslancovi Barákovi k poloţke Šoproň, nejde o navýšenie peňazí 

z rozpočtu mesta.   
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Ing. arch. Mravec -  spýtal sa, čo priniesla prevádzka kúpeľov, poloţka sa navyšuje, treba 

natrieť strechu, ako sa pouţije 20 tis. €? Ďalej sa spýtal na poloţku zateplenie škôl a poloţku 

09.1.2.1 základné vzdelanie – rekonštrukcia ZŠ J. Horáka – manaţment. Prekvapuje ho, ţe to 

tam nebolo dané.  

Ul. 8. mája – PD, či sa bude riešiť celá štvrť? 

Mgr. Babiaková – Ul. 8. mája sa bude riešiť celá štvrť, poloţka kúpele je v rozpočte, chce, 

aby sa urobil návrh na ich vyuţitie. Kúpele budú uzavreté, bude sa robiť údrţba, výmena 

vody. ZŠ J. Kollára – boli dodatkové práce naviac, vyúčtovali sa prostriedky, ktoré išli na 

ministerstvo. Certifikáty sa museli vypracovať, inak by sme peniaze nedostali. Manaţment je 

oprávnený náklad.         

Ing. Arch. Mravec – spýtal sa, či manaţment je niečo naviac? 

Mgr. Babiaková – peniaze mesto dostalo, s 5 % financovaním mesta.  

Ing. Čabák – poloţky treba odkomentovať a vysvetliť. Je to v rozpočte, nebolo to 

rozpočtované.  5 % dáva mesto, ostatné je oprávnený náklad. Ak sú otázky k manaţmentu, 

mal byť prizvaný.  

K 20 tis. € plaváreň – boli doklady (pani Slezáková predloţila), čo treba realizovať, aby bola 

funkčná. Treba, aby správca predloţil poradie dôleţitosti.  

V súvislosti s rokovaním Dozornej rady Bytovej správy s. r. o. konateľ spoločnosti 

informoval o prevádzke plavárne. Hospodárenie a finančnú bilanciu treba dať do MsZ a aby 

bolo súčasťou správy, ţe 20 tis. € pre plaváreň bolo dobré rozhodnutie a sú potrebné na 

vykonanie prác, bez ktorých je fungovanie plavárne problematické.  

Navrhol spracovať vyhodnotenie činnosti plavárne, čo za I. polrok dosiahli, aby dostali do 

Valného zhromaţdenia a MsZ návrh, v akom reţime plaváreň prevádzkovať.  

PaedDr. Klauz -  poloţka 1 tis. € pre STKM, spýtal sa hlavného kontrolóra, či sú 

nezrovnalosti v poriadku? 

Ing. Láslo – predbeţná finančná kontrola bola vykonaná povereným zamestnancom.      

Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo 

        

Uznesenie č. 60/2011 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  

      úpravu č. 1 rozpočtu  Mesta Banská Štiavnica pre rok 2011 nasledovne: 

 

1. Beţný rozpočet 

- príjmy              4 977 135 EUR 

- výdavky              3 175 064 EUR 

 

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              1 004 048 EUR 

- výdavky              2 911 998 EUR 

 

3. Školy a školské zariadenia 

- príjmy        71 107 EUR 

- výdavky              1 836 770 EUR 

  

4. Finančné operácie 

- príjmy               1 960 552 EUR 

- výdavky         83 480 EUR 
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5. Rozpočet celkom 

- príjmy               8 012 842 EUR 

- výdavky               8 007 312 EUR 

 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                      11/0/1 

 

4. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţila ju primátorka mesta Mgr. Babiaková, 

spracovateľkou je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 

podal Ing. Čabák, poslanec MsZ – materiál nadväzuje na rozbor hospodárenia mesta, 

vychádza z auditu mesta, subjekty sú vymenované,  je uvedený spôsob  metódy ako sa 

vykonáva.  

V časti II. sú konštatované dôleţité výroky. Záver – umoţňuje komplexný pohľad 

o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke. Hospodársky výsledok sa 

zlepšil.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   

  

Uznesenie č. 61/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  s c h v a ľ u j e  

1. Súvahu konsolidovaného celku k 31. 12. 2010:  

- Aktíva      42 762 909 € 

- Pasíva      42 762 909 € 

 

2. Výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku k 31. 12. 2010: 

- Náklady      8 062 525 € 

- Výnosy      7 633 393 € 

- Hospodársky výsledok za celok               - 434 570 € 

 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                       12/0/0 

 

5. Návrh na vymenovanie náčelníka MsPo 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţila ju primátorka mesta a podala tieţ 

spravodajstvo k bodu – náčelníka MsPo zastupuje pán Mego, na funkciu bolo vypísané 

výberové konanie. Výberová komisia v zloţení – Mgr. Babiaková, JUDr. Lukačko,  

Ing Čabák, Mgr. Palášthy a Ing. Zimmermann vyhodnotila predpoklady účastníkov, na I. 

mieste sa umiestnil Mgr. Kratoš. Na základe výsledkov výberového konania predloţila návrh 

o vymenovanie Mgr. Kratoša do funkcie.  

Mgr. Kratoš – stručne sa predstavil, od roku 1988 pôsobí v Banskej Štiavnici na Obvodnom 

oddelení PZ, do funkcie nastúpil ako radový policajt, pôsobil tam dodnes. Prešiel všetkými 

funkciami,  je náčelníkom OO PZ. K 30. 6. 2011 v tejto funkcii končí.     

R. Antalová – toto malo byť odprezentované uţ na minulom MsZ. Ona nepozná ani pána 

Kratoša ani pána Volfa ani ako občanov, ani akú majú profesiu. Nemala sa na základe čoho 

rozhodnúť.  
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Ľ. Barák -  primátorka si môţe vybrať a svoj návrh predkladá. Primátorka si vytvorila 

komisiu, prezentácia mala byť. Dôveru mala komisia, ktorá vyberala. Návrhy treba dávať 

hneď, primátorka nevyberala sama.  

Ing. Čabák – piati členovia dali svoje hodnotenia, na základe toho sa určilo poradie a z toho 

si primátorka vybrala. Je to veľmi dôleţitá funkcia a spôsob voľby je uvedenie náčelníka do 

funkcie. Ak to bude dôstojné, môţe s autoritou nastúpiť do funkcie.  

Mgr. Babiaková – názory ľudí sú rôzne, pre komisiu sa rozhodla preto, aby akceptovala 

názory spektra. Kaţdý má právo súhlasiť alebo nie.  

H. Koťová – spýtala sa Mgr. Kratoša, ako si do budúcna  predstavuje personálnu politiku, 

ako bude prijímať nových policajtov, aké kritériá bude mať, či to budú kamaráti, 

dôchodcovia, alebo bude vyberať podľa vzdelania? 

Mgr. Kratoš – víziu fungovania MsPo predstavil pri výberovom konaní, načrtol smerovania. 

S mestskou políciou prichádza dennodenne do styku, pozná ich náplň práce a plnenie úloh. 

Pozná ich náročnosť práce. Nevidí dôvod nového obsadzovania.  

Stretnutia s občanmi a výsledok práce s MsPo ukazuje smerovanie, rezervy vyuţije ku 

skvalitneniu práce.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 62/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. v y m e n ú v a 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov §-u 19 

a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 

2 ods. 3. Mgr. Vladimíra Kratoša, bytom Banská Štiavnica, Mierová 10, za náčelníka 

Mestskej polície v Banskej Štiavnici, s termínom nástupu na funkciu od 01. 07. 2011.     

 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                        9/0/3 

 

6. Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2011 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil a spracoval ju Ing. Piliar, poverený 

zastupovaním prednostu MsÚ. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Zimmermann, poslanec  

MsZ .  

Diskusia: 

Ing. arch. Mravec – v návrhu plánu práce sú uvedené štandardné body, mesto má rozbehnuté 

veci v súvislosti s projektmi. Navrhol pred schvaľovaním rozpočtu zaradiť správu, v akom 

stave sú projekty a akcie, aké je spolufinancovanie mesta a tieţ správu, resp. prezentáciu za 

organizáciu cestovného ruchu.  

P. Ivaška – spýtal sa, či zasadnutia MsZ budú začínať o 9.00 hod. alebo o 13.00 hod.  

Mgr. Babiaková – je vecou dohody, kedy budú. Dnes je MsZ o 9.00 hod, lebo je rozsiahly 

program a sú zaradené štyri návrhy VZN.  

Ľ. Barák – rokovania MsZ  sú raz za dva mesiace, myslí si ţe by mohli byť aj od 9.00 hod..  

Aj keď MsZ začne o 13.00 hod., celý deň má blokovaný.  

Ing. Čabák – myslí si, ţe MsZ by mali byť v popoludňajších hodinách. Občania majú 

moţnosť vyjadriť sa. Bol novelizovaný zákonník práce, výkon verejnej funkcie nie je 

refundovaný u tých poslancov, ktorí sú v zamestnaneckom pomere. V prípade, ţe by 

zamestnávateľ mal refundovať mzdu zamestnancovi, môţe si náhradu ţiadať od samosprávy  
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mesta. Odmena poslanca je niţšia ako denný plat zamestnanca v zamestnaneckom pomere. 

Zohľadňuje aj jeho činnosť, nie len čas rokovania.  

Ing. Láslo – poznamenal, ţe k návrhom VZN sa občania majú moţnosť vyjadriť 

v pripomienkovacom konaní. Ich prítomnosť na rokovaní MsZ uţ návrh neovplyvní.  

Mgr. Babiaková -  bol novelizovaný zákonník práce, zamestnávateľ je povinný uvoľniť pre 

výkon funkcie, ale môţe poţiadať o refundáciu mzdy.   

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  

        

Uznesenie č. 63/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

     2011. 

 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                                12/0/0 

 

7. Plán kontrolnej činnosti HK mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2011  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil a spracoval ju  Ing. Láslo, hlavný kontrolór 

mesta. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Zimmermann, poslanec MsZ.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 64/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica  na 2. polrok 

2011.                                                                                                                                        

 

Prítomných 11, hlasovalo 11                                                                      11/0/0 

 

8. Príprava Salamandrových dní 2011 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil ju Ing. Piliar, poverený zastupovaním 

prednostu MsÚ. Spravodajstvo k bodu podal JUDr. Lukačko, zástupca primátorky mesta – 

program bude v intenciách minulých rokov, správa je podrobne spracovaná. Rozpočet je 

spracovaný v prehľadnej tabuľke.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov  prijalo   

 

Uznesenie č. 65/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Informatívnu správu o príprave Salamandrových dní 2011. 

 

Prítomných 11, hlasovalo 11                                                                       11/0/0 
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9. Majetkové veci mesta  

 

Písomné správy k jednotlivým  bodom tvoria prílohu zápisnice. Predloţil ich Ing. Piliar, 

poverený zastupovaním prednostu MsÚ. Spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová, O. Nigríniová 

a R. Baráková, odd. právne a správy majetku. Informatívnu správu – poţiadavka Nemocnice 

a polikliniky, n. o.,  Všeobecná nemocnica Ţiar nad Hronom o príspevok na LSPP pre 

dospelých predloţila primátorka mesta a spracovala ju O. Nigríniová. Spravodajstvo 

k celému bloku majetkových vecí podal Ing. Čabák, poslanec MsZ.    

 

       a) Informatívna správa o konaní Valného zhromaţdenia spol. Nemocnica Banská 

Štiavnica,  a. s.  

 

Diskusia:  

Ing. arch. Mravec – pri vstupe mesta do spoločnosti boli rôzne úvahy, strata je spôsobená 

vysokými odpismi. V správe mu chýba väčšia investícia, ktorá mala byť prezentovaná zo 

strany spoločnosti, aká je ďalšia predstava so zariadením. Chýba výhľad do budúcna.  

Mgr. Babiaková – táto informácia sa môţe zaradiť do ďalšieho MsZ, Mesto poţiada 

konateľa o predloţenie správy o ekonomike. Ing. Kubáň ubezpečil o fungovaní interného 

oddelenia v Banskej Štiavnici aj naďalej.  

Predloţia sa dve správy – jedna spoločnosť spravuje majetok, druhá poskytuje zdravotnícku 

starostlivosť.    

Ing. Čabák – ak budú návrhy na zmeny uznesení, ţiadal aby boli predkladané písomne.   

Mesto má svojich zástupcov v nemocnici, došlo k istej korektnej dohode o zabezpečení 

činnosti, vynútená dovolenka je spôsobená nedostatkom lekárov.  

Ľ. Barák – na predstavenstve  sa to môţe povedať, aby sa to vysvetlilo. Mesto má zástupcov 

v a. s., ale nie v n. o.. Mesto dalo majetok do a. s. v dobrej vôli. Bude dobre pripraviť správu 

a predloţiť ju do MsZ.  

Mgr. Babiaková – pôjde o dve rozdielne správy: 

-  a. s. spravuje majetok, predloţiť aký je zámer na jeho zlepšenie a udrţanie, 

- n. o. poskytuje zdravotnú starostlivosť, je to iný právny subjekt, rokovalo sa s nimi 

o zachovaní rozsahu sluţieb.  

Mesto má podiel cenných papierov, ţiadalo o dodanie výpisu.   

I.Beňo -  na rokovaní komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej bol Ing. Kubáň a ubezpečil, ţe 

nič sa rušiť nebude. V Ţiari nad Hronom bolo zrušené pľúcne oddelenie. Ďalej sa zaujímal, či 

Mgr. Balţanka môţe byť v Dozornej rade, alebo treba urobiť zmenu? 

H. Koťová – pani Juchová chodí na komisiu, budú predkladať do Štiavnických novín správu 

(raz za 2 mesiace).  

Ing. Čabák – zamestnanci nemocnice sú vyťaţení, navrhol zo strany šéfredaktora ŠN dať 

otázky, na ktoré zodpovedia.  

JUDr. Lukačko -  dal návrh na doplnenie uznesenia v súvislosti s vystúpením poslanca 

Beňu: odvolať z funkcie člena Dozornej rady Mgr. Pavla Balţanku a vymenovať do funkcie 

člena Dozornej rady Mgr. Nadeţdu Babiakovú, primátorku mesta Banská Štiavnica.  

Ing. Čabák – upozornil na presnú formuláciu uznesenia, aby bolo vykonateľné.   

Mgr. Babiaková – o zmene môţe rozhodnúť valné zhromaţdenie, môţe rozhodnúť o zmene 

dozornej rady. Mesto v DR a VZ zastupujú zástupcovia, ktorí majú mandát od mesta.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo      

 

Uznesenie č. 66/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     informatívnu správu o konaní Valného zhromaţdenia spoločnosti Nemocnica  Banská   

     Štiavnica, a. s., so sídlom Banská Štiavnica, Bratská 17, konaného dňa  30.5.2011 o 15.00  

     hod. v budove Nemocnice Banská Štiavnica, Bratská 17. 

B. ţ i a d a  

1. vedenie (predstavenstvo) Nemocnice Banská Štiavnica a. s. o predloţenie 

informatívnej správy Zámery rozvoja akciovej spoločnosti v roku 2011 s výhľadom na 

rok 2012,   

2. vedenie Nemocnice a Polikliniky n. o. o predloţenie informatívnej správy 

o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti prevádzky v Banskej Štiavnici v súvislosti 

s prebiehajúcimi zmenami v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v SR, 

3. Valné zhromaţdenie Nemocnice Banská Štiavnica a. s.  vykonať zmenu v Dozornej 

rade  

a) odvolať z funkcie člena Dozornej rady Mgr. Pavla Balţanku 

b) vymenovať do funkcie člena Dozornej rady Mgr. Nadeţdu Babiakovú, primátorku 

mesta Banská Štiavnica  

 

Prítomných 12,  hlasovalo 12   12/0/0 

                            

b) Správa k odkúpeniu nehnuteľností do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica, CKN 

374,  375  a 376 

 

Diskusia:  

Ing. Čabák – dal pozmeňujúci návrh k uzneseniu, aby sa do budúcna celkom nevylúčila 

moţnosť kúpy uvedeného objektu. Navrhol za poslednú vetu dať čiarku a doplniť: za 

podmienok stanovených pánom Ing. Juríčkom.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

Uznesenie č. 67/2011 

Mestské zastupiteľstvo 

A. n e s c h v a ľ u j e  

kúpu nehnuteľností do vlastníctva mesta, ktoré sú vedené v KN Katastrálneho úradu 

Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 1914 pre okres Banská 

Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech vlastníka Ing. Ivana 

Juríčka, Ţiar nad Hronom, a to rodinného domu súp. Č. 41, postaveného na pozemku parc. 

Č. CKN 374; pozemku parc. Č. CKN 374 vo výmere 70 m2, zastavené plochy a nádvoria; 

parc. Č. CKN 375 vo výmere 27 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. CKN 376 vo 

výmere 854 m2, záhrady, za podmienok stanovených pánom Ing. Juríčkom.  

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                                     11/0/1  
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c) Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti kotolňa súp. č. 1686 a pozemku p. č. C KN 

1670 

 

Diskusia:  

Ing. arch. Mravec – spýtal sa, či je funkčné vyuţitie (zriadenie pneuservisu) v súlade 

s územným plánom?  

Ing. Kladivíková – uvedené vyuţitie na servis je v súlade s územným plánom, k zámeru sa 

vyjadrila Ing. Gajdošová.  

Ľ. Barák – obdobne ako na Ul. 8. mája, aj v kotolni bol doteraz malý pohyb, teraz tam bude 

pneuservis, bude tam nadmerný hluk. Aby občania nespísali petíciu a aby sa nestalo to, ţe 

mesto podľahne tlaku občanov.  

JUDr. Lukačko – pod objektom je priemyselný dvor, čiţe pohyb tam bol.  

Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 68/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a § 9a odst. (8) písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica  

A. s c h v a ľ u j e  

     priamy odpredaj nehnuteľností kotolne k DM II súp. č. 1686, postavenej na p. č. C KN 

1670 a pozemku p. č. C KN 1670,  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1731 m
2, 

ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, s kúpnou cenou stanovenou dohodou vo výške 48 400,- €
 

pre kupujúceho Radovana Hikla, nar. 27.8.1977, Obrancov mieru 87, 969 01 Banská 

Štiavnica 
 
 s manţelkou Lenkou Hiklovou, rod. Bosáková, nar. 28.5.1980, Obrancov mieru 

87, 969 01 Banská Štiavnica. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí aj správny poplatok za vklad nehnuteľností do KN vo 

výške 66,- €.  

Nehnuteľnosti sú vedené 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, v prospech vlastníka podľa B1 v celosti – Mesto Banská Štiavnica.  

      

Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  bolo schválené 3/5 väčšinou prítomných 

poslancov.  

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                                    12/0/0 

 

       

d) Informatívna správa – poţiadavka Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná   

      nemocnica Ţiar nad Hornom o príspevok na LSPP pre dospelých 

 

Mgr. Babiaková – ţiadosť prerokovala na stretnutí starostov dňa 6. 6. 2011. Mesto ţiadalo 

podrobnejší ekonomický rozbor. Ďalšie stretnutie bude 6. 7. 2011 na Počúvadle. Vo veci sa 

koná, Ing. Kubáň je informovaný.   
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Diskusia:  

Ľ. Barák – zo správy vyplýva, ţe prevádzkovateľ sa ţiada o ekonomickú analýzu. Treba 

uviesť, kto je právne zodpovedný. Vysvetliť, kto je povinný sluţbu zabezpečiť, aké sú iné 

právne nároky.   Ak chce mesto LSPP, musí sa vyskladať. Dať to na papier, aby aj občania 

vedeli, čo mesto supluje.  

PaedDr. Klauz – bolo by vhodné, aby mesto poţiadalo VÚC o časové skorigovanie 

poskytovania sluţby LSPP.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo    

 

Uznesenie č. 69/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

informatívnu správu o poţiadavke Nemocnice a polikliniky, n. o.,     

      Všeobecná  nemocnica Ţiar nad Hornom o príspevok na LSPP pre dospelých. 

 

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                                                   12/0/0 

 

e) Návrh na zriadenie vecného bremena pre Rastislava Šediboka s manţ. 

Bronislavou, bytom v Banskej Štiavnici, Ul. Dolná Ruţová č. 11 ( lokalita 

Drieňová ) 

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo    

 

Uznesenie č. 70/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  s ch v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena v prospech oprávnených osôb z vecného bremena, 

Rastislava Šediboka a manţ. Bronislavy, bytom Dolná Ruţová č. 11, Banská Štiavnica, 

na účel uloţenia inţinierskej siete – vodovodného potrubia a priznanie práva údrţby 

a opráv zdroja pitnej vody a uloţeného vodovodu.  

Vecné bremeno sa zriaďuje  na nehnuteľnosti, vedené v KN  Katastrálneho úradu 

Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec 

Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 3076 a to pozemok parcela E KN č. 

2019/40 o výmere 86531 m2, trvalý trávny porast, parcela E KN č. 2019/19 o výmere 

4725 m2, trvalý trávny porast, parcela E KN č. 2019/21 o výmere 70768, trvalý trávny 

porast vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica a na pozemku vedenom  na LV č. 4056 ako 

parcela  E KN č. 2136/3 o výmere 6626, trvalý trávny porast vo vlastníctve ţiadateľov. 

Rozsah zriadeného vecného bremena je vyznačený GOP č. 34544011-21/2011 zo dňa 17. 

5. 2011 

Oprávnení z vecného bremena uhradia všetky náklady spojené so zriadením vecného 

bremena, a to návrh na zápis vecného bremena do KN vo výške 66,- €. 

 

Prítomných 11, hlasovalo 11       11/0/0 
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f) Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľností – ATC – Počúvadlianske jazero 

 

Diskusia: 

PaedDr. Klauz – je rád, ţe sa ATC prenajalo. Riešiť pozemky dopisovaním je veľmi 

zdĺhavé, ponúkol sa, ţe bezplatne bude konať vo veci, aby sa pozemky dostali do majetku 

mesta.  

Mgr. Babiaková – osobne chodila za riaditeľom lesov, osobne aj s pracovníkmi odd. 

právneho a správy majetku sa zúčastňovali rokovaní, na prevody pozemkov bola blokácia, 

rozdiel je v prenájme a kúpe, mesto chce pozemky vymeniť. Pomoc v konaní víta.  

Ing. Zimmermann -  doplnil, ţe generálny riaditeľ je absolvent Lesníckej školy v Banskej 

Štiavnici, je naklonený veci. On varoval prenajímateľa, ţe objekty sú nefunkčné. Ţiadatelia to 

zistili dodatočne, preto poţiadali o kúpu, aby mohli investovať do svojho.    

Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   

 

Uznesenie č. 71/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. n e s c h v a ľ u j e  

priamy odpredaj nehnuteľností v k. ú. Banská Štiavnica, vedených na   LV 1 ako stavby - 

prihlasovanie pobytu súp. č. 1, postavená na p. č. 6324, zastavané plochy a nádvoria, vo 

výmere 14 m
2
 (p. č. 6324 na LV 2614, SR – Lesy SR ) a sociálne zariadenie súp. č. 4, 

postavená na p. č. 6321 zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 250 m
2 

( p. č. 6321 na LV 

2614, SR – Lesy SR), pre kupujúceho ANIGO, s.r.o., Sokolská 85, 960 01 Zvolen, IČO: 

46 022 503.   

 

Prítomných 11, hlasovalo 11                                                                                  10/0/1  

 

10. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č.    /2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica   

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţila ju Mgr. Babiaková, primátorka mesta. 

Spracovateľkami sú JUDr. Jaďuďová a Ing. Lievajová. Spravodajstvo k bodu podala 

primátorka mesta – návrh bol zverejnený, pripomienky sú vyhodnotené, Mestská rada návrh 

prerokovala a akceptované pripomienky sú zapracované do predloţeného návrhu. Nie je 

vylúčené, ţe pri väčšom „balíku“ peňazí sa okruh aktivít rozšíri.  

Diskusia:  

Ing. arch. Mravec – ktoré komisie budú rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov? 

Nie je uvedená komisia výstavby, drobné práce – investície, ktoré vykonávajú občania, chce 

aby o nich rozhodovala komisia výstavby, resp. ich kontrolovala a aby bol dostatok času na 

konzultáciu.  

Mgr. Babiaková – kaţdá  akcia sa dá riešiť cez rozpočet mesta. Nič nebráni komisii 

výstavby, aby vyvíjala kontrolnú činnosť, týkajúcu sa týchto aktivít. Dá sa to tam doplniť. 

Ľ. Barák – zaujímal sa o článok 8, bod 5, písmeno c) poskytnuté finančné prostriedky nesmú 

byť pouţité na: alkohol a tabakové výrobky, pohostenie, odmeny funkcionárom a finančné 

dary .  

Myslí si, ţe ide o pohostenie a o funkcionárov, ktorí sú zainteresovaní v klube.  

Ing. Čabák – spýtal sa, či podmienky stanovuje mesto, alebo ich prispôsobuje na základe 

skúseností? 
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Mgr. Babiaková -  mesto podmienky stanovuje. To čo uviedol pán Barák sa dá definovať ako 

ostatné náklady súvisiace s projektom.  

Mestské zastupiteľstvo  bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  

         
Uznesenie č. 72/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e   

v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov a §-u 7 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2011  o poskytovaní   dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.  

 

Prítomných 12, hlasovalo 12 12/0/0 

 

11. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.    /2011 o niektorých podmienkach drţania 

psov  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţila ju Mgr. Babiaková, primátorka mesta, 

spracovateľom je JUDr. Lukačko, ktorý k bodu podal aj spravodajstvo - pôvodné VZN uţ 

nie je aktuálne z dôvodu, ţe došlo k zmene v legislatíve. Pripomienky z Mestskej rady sú, išlo 

o definíciu a vymedzenie pojmov. Akceptované pripomienky sú zapracované do predloţeného 

návrhu. 

Diskusia:  

Ing. Čabák – k pripomienke z Mestskej rady, týkajúcej sa zákazu vstupu so psom do areálu 

Kalvárie – nebolo  by vhodné zakázať celkovo vstupu do areálu, skôr do sakrálnych objektov. 

Navrhol v § 5 poslednú odráţku uviesť – do objektov Kalvárie v Banskej Štiavnici.  

PaedDr. Klauz -   spýtal sa, koľkí občania toto VZN prečítajú? Koľkí z nich budú chovatelia 

psov? 

JUDr. Lukačko – občania sú oboznámení v rámci diskusií s vedením mesta, aj na Drieňovej.  

Chovatelia budú zvlášť informovaní.       

Ing. Piliar – keď chovatelia chodia platiť dane, sú informovaní o podmienkach chovu 

a drţania psov. Informácie sú podávané aj prostredníctvom čiernej skrinky a Štiavnických 

novín.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh Ing. Čabáka a prijalo    

 

Uznesenie č. 73/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e 

v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.  3/2011  

o niektorých podmienkach drţania psov s nasledovnou pripomienkou: 

- § 5 Zakázaný vstup so psom v bode 1 poslednú odráţku upraviť – do objektov areálu 

Kalvárie v Banskej Štiavnici.    

 

Prítomných 12, hlasovalo 12 12/0/0 
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12. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.    /2011 o čistote mesta a verejnom poriadku 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil ju Ing. Piliar, poverený zastupovaním 

prednostu MsÚ, spracovateľom je JUDr. Lukačko, ktorý podal k bodu spravodajstvo – návrh 

vznikol tým, ţe schválením nového a zrušením starého štatútu mesta sa zrušilo dovtedy platné 

VZN. Ide o zadefinovanie podmienok dodrţiavania čistoty v meste a verejného poriadku. 

Akceptované pripomienky z MsR boli do návrhu zapracované.  V rámci pripomienkovacieho 

konania neprišli pripomienky.  

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – v rámci diskusie k návrhu VZN vzišli tieto zmeny: 

- V Článku 4 opraviť bod 13 – vynechať ... mokrou technológiou... a nahradiť 

...mechanicky so súčasným kropením a polievaním ..... 

- V Článku 5 opraviť bod 5 – vynechať .... len na ţivičné povrchy a ... 

- V Článku 5 vynechať bod 6 a ostatné body prečíslovať.  

- V Článku 7 – nočný kľud, je uvedený v súlade so zákonom (tam sa uvádza kľud, nie 

pokoj, čo je v rozpore so slovenskou gramatikou).  

JUDr. Volf – navrhol v Článku 8 doplniť bod 3 .... príslušníci Mestskej polície v Banskej 

Štiavnici a policajný zbor. 

JUDr. Lukačko – zákon hovorí o priestupkoch a môţe ich prejednávať „aj policajný zbor“. 

Nič tomu nebráni.   

Mgr. Babiaková – príjem v blokovom konaní je príjmom obce. Keď dáva  pokutu iný orgán 

(PZ) zo zákona, nie je to príjmom obce, ale štátneho rozpočtu.  

Ing. arch. Mravec - tam kde je KBV alebo sídlisko, sú definované plochy pre zber odpadu. 

Problém je v starom meste, resp. na verejných priestranstvách. Sú tu lokality, kde sa 

v zimnom období nedá dostať technikou. Ako to riešiť, či dať výnimku, alebo ukladať pokuty.  

Ing. Čabák – zvoz komunálneho odpadu rieši VZN o odpadoch, tam sú uvedené pravidlá, 

nádoby musia byť schované, vykladané sú len v čase zvozu. Tento návrh by dal tam, ak sa 

bude toto VZN inovovať. VZN o poplatkoch väčšinu týchto prípadov zohľadňuje. Sú miesta 

sústredenia (napr. Horná ruţová ulica). Dôleţité je, či nedodrţiavanie VZN by nemalo byť 

sankcionované, resp. by obsahovalo aj sankcie.  

Mgr. Babiaková – nastala by dvojaká sankcia.   

JUDr. Lukačko – chystá sa aj novela VZN o odpadoch.  

Mestské zastupiteľstvo akceptovalo pozmeňujúce návrhy a prijalo  

  

Uznesenie č. 74/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e 

v zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č.4 /2011 o čistote 

mesta a verejnom poriadku s nasledovnými pripomienkami:  

- v Druhej časti: 

Článok 4, opraviť bod 13 nasledovne: Čistenie miestnych komunikácií a parkovísk po 

zimnej údrţbe (posypový materiál) sú poverené osoby povinné vykonávať výlučne 

mechanicky so súčasným kropením a polievaním, z dôvodu zabránenia znečisťovania 

ţivotného prostredia prachom.    
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Článok 5, opraviť bod 5 nasledovne: Pri tvorení poľadovice je nutné pouţiť posypový 

inertný materiál (piesok, kamenná drť). Posyp chloridmi (chemický posyp) sa môţe 

aplikovať len tam, kde je to nevyhnutne potrebné. 

Článok 5, bod 6 vynechať a upraviť číslovanie ďalších bodov.  

 

Prítomných 11, hlasovalo 11 11/0/0 

 

13. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2011 o podnikateľskej činnosti a určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Banská 

Štiavnica 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil ju Ing. Piliar, poverený zastupovaním 

prednostu MsÚ, spracovateľmi sú JUDr. Lukačko a Ing. Nikolajová. Spravodajstvo k bodu 

podal Ing. Čabák, poslanec MsZ -  pripomienky a návrhy Mestskej rady smerovali 

k preformulovaniu niektorých textov, všetky boli akceptované a zapracované do 

predkladaného návrhu VZN. Obsah návrhu sa zásadne nemení. Odporučil v § 5, bode 1 

vynechať slovo „súhlas“. Pripomienky od občanov boli 3, kde sa rozhodnutie ponecháva na 

MsZ, 2 pripomienky sú na individuálne rokovanie s podnikateľmi. Návrh VZN definuje 

základné pojmy, na čo môţe samospráva vplývať. Komisia obchodu, sluţieb a CR odporúča 

schváliť ďalšie dve pripomienky  
D o p l n i ť do VZN § 9 bod. 8 

     nasledovný text:   
     V prevádzkarňach s poriadaním verejných kultúrnych podujatí spojených s verejnou   

     produkciou hudby je podnikateľ povinný k ohláseniu prevádzkovej doby doloţiť    

     i odbornú hlukovú štúdiu k nebytovým priestorom, ktorá preukáţe, ţe v stavbe boli   

     vykonané  potrebné technické, stavebné a ďalšie proti hlukové opatrenia, ktoré majú   

     zamedziť šíreniu hluku do vonkajšieho prostredia nad najvyššie prípustné hodnoty   

     a protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a vnútornom prostredí budov, pričom   

     zistené hodnoty nebudú prekračovať najvyššie prípustné hodnoty určené Nariadením vlády   

     č. 339/2006.  
D o p l n i ť do VZN § 9 bod. 9 

     Prevádzkovatelia prevádzkarní s poriadaním verejných kultúrnych podujatí spojených   

     s verejnou produkciou hudby s prevádzkovou dobou povolenou pred účinnosťou tohto   

     VZN sú povinní predloţiť Mestu Banská Štiavnica odbornú hlukovú štúdiu k nebytovým   

     priestorom a protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a vnútornom prostredí budov   

     do 31.08.2011 podľa zákona č. 126/2006 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z.  

 

Zápisnica z komisie tvorí prílohu.  K tomuto návrhu podala bliţšie vysvetlenie Ing. 

Nikolajová, spracovateľka návrhu.  

 

Mgr. Babiaková -  k „doloţeniu odbornej hlukovej štúdie“ upozornila, aby sa neprijalo 

niečo, čo nie je moţné vykonať.  

Ing. Nikolajová – informovala sa na RÚVZ, kde platilo, ţe vydávajú posudok pri zavedení 

prevádzky do činnosti. Teraz im uţ táto činnosť zo zákona neprislúcha. Ak chce 

prevádzkovateľ v novej prevádzke robiť diskotéky, musí si dať spracovať hlukovú štúdiu. 

Spracovatelia sa informovali aj na prokuratúre a na RÚVZ, toto je v kompetencii mesta.  

Ľ. Barák – k návrhu KOSCR – čas dokladovania do konca kalendárneho roka, aby to firmy 

stihli do 31. 12. 2011, aby sa to dalo realizovať.  
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K Časti 5, § 11 navrhol doplniť do bodu c) členovia Komisie verejného poriadku, Komisie 

obchodu, sluţieb a cestovného ruchu a poslanci MsZ v sprievode osôb uvedených v bode a) 

a b).  

Ing. Čabák – vyzval, aby pozmeňujúce návrhy k uzneseniu boli predkladané písomne.  

Ing. Piliar – uviedol, ţe poslanec MsZ je oprávnený v zmysle zákona o obecnom zriadení 

vykonávať kontrolu dodrţiavania VZN, nemusí to byť zadefinované v konkrétnom VZN 

Mgr. Babiaková – keďţe sa blíţila 15. hodina, prerušila diskusiu k bodu č. 13 a dala priestor 

občanom.         

Po prestávke pokračovala diskusia k bodu č. 13 a Ing. Čabák zhrnul návrhy na úpravu VZN. 

Boli akceptované 4 pripomienky zo stretnutia občanov a podnikateľov (A. Bendis, M. Čierny, 

K. Ivanič a D. Tulipán st.). Pri hlasovaní neprešiel návrh pána Ivaniča. Ďalšie dva návrhy na 

doplnenie § 9 o bod 8 a 9 sú z Komisie obchodu, sluţieb a cestovného ruchu. K bodu 9 – 

termín treba dať do 30. 11. 2011, aby sa to zhodnotilo do konca kalendárneho roka.  

Ľ. Barák –dal návrh na stiahnutie svojho pozmeňujúceho návrhu a navrhol doplniť § 11 

v bode c) a Komisie obchodu, sluţieb a cestovného ruchu a doplnenie bodu d) poslanci MsZ.  

Ing. arch. Mravec -  navrhol urobiť kontrolu zariadení, akú činnosť robia, či ju majú 

povolenú.  

Ing. Čabák – súhlasí s vykonaním kontroly, ktorí nespĺňajú kritériá, nech robia len to, čo 

majú povolené. Kým nepredloţia doklady, nemôţu činnosť vykonávať.  

Ľ. Barák – spýtal sa, kto má právo to zakázať?  

Mgr. Babiaková – mesto činnosť nemôţe zakázať. Diskotéky sa viaţu na určitú hodinu, ak 

nedoloţia prevádzky doklady, nemôţu ich robiť, len do 22.00 hod.   

Ing. Nikolajová – mesto môţe v rámci podnikateľskej činnosti kompetencie určovať 

a upravovať otváracie hodiny. Pokiaľ je tam diskotéka, treba to preveriť, či má takúto činnosť 

povolenú. Doloţiť aj hlukovú štúdiu.  

Časom môţu vzniknúť podniky aj v iných častiach mesta. VZN sa môţe doplniť alebo 

zmeniť.  

Po diskusii primátorka mesta vyzvala spravodajcu, aby zhrnul jednotlivé pozmeňujúce návrhy 

a ku kaţdému sa hlasovalo osobitne a na záver sa hlasovalo o celkovom návrhu VZN.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo    

   
Uznesenie č. 75/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. s c h v a ľ u j e   

     Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času   

      predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Banská Štiavnica  

      s nasledovnými pripomienkami:  

- Doplniť do Časti 4 § 8 bodu 2.4 Ulicu Zvonovú                                        7/1/2 

- Opraviť v Časti 4 § 8 bode 5 – letné terasy budú otvorené v čase od 01. 07. – 31. 08., 

v dňoch piatok a sobota do 24.00 hod.                                                       7/1/2  

- Doplniť do § 9 bod. 8 s nasledovným textom : 

            V prevádzkarniach s usporadúvaním verejných kultúrnych podujatí spojených  

             s verejnou  produkciou hudby je podnikateľ povinný k ohláseniu prevádzkovej doby   

            doloţiť  i odbornú hlukovú štúdiu k nebytovým priestorom, ktorá preukáţe, ţe  

            v stavbe  boli vykonané  potrebné technické, stavebné a ďalšie proti hlukové  

            opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu hluku do vonkajšieho prostredia nad najvyššie  

            prípustné hodnoty a protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a vnútornom  
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            prostredí budov,  pričom zistené hodnoty nebudú prekračovať najvyššie prípustné  

            hodnoty určené Nariadením vlády č. 339/2006.                                       10/0/0 

- Doplniť do § 9 bod. 9 s nasledovným textom: 

      Prevádzkovatelia prevádzkarní s usporadúvaním verejných kultúrnych podujatí  

      spojených s verejnou produkciou hudby s prevádzkovou dobou povolenou pred  

      účinnosťou tohto VZN sú povinní predloţiť Mestu Banská Štiavnica odbornú hlukovú  

      štúdiu k nebytovým priestorom a protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí  

      a vnútornom prostredí budov do 30.11.2011 podľa zákona č. 126/2006 Z. z.  

      a Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z.                                                  10/0/0    

- Opraviť v Časti 4 § 8 bod 6 poslednú vetu nasledovne:  

Prevádzkový čas v prevádzkarniach podľa § 8 ods. 3 písm. b) je na Veľkonočnú 

nedeľu a dňa 26. 12. Príslušného kalendárneho roka, pokiaľ tento deň vyjde na nedeľu 

aţ štvrtok, povolený podľa tohto ustanovenia.                                          9/0/1    

- Doplniť v Časti 5 § 11 písmeno c) členovia Komisie verejného poriadku a Komisie 

obchodu, sluţieb a cestovného ruchu    a doplniť písmeno d) poslanci MsZ 

  10/0/0 

Hlasovanie o celom návrhu VZN 

Prítomných 10, hlasovalo 10                                                                                 9/1/0    

 

 

14.  Plat primátorky mesta Banská Štiavnica   

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil a spracoval ju Ing. Piliar, poverený 

zastupovaním prednostky MsÚ.  Spravodajstvo k bodu podal JUDr. Lukačko, zástupca 

primátorky mesta – Mestská rada odporučila dorovnať plat do pôvodnej výšky, t. j. 2161 €.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 76/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  s c h v a ľ u j e    

     plat primátorky Mesta Banská Štiavnica v zmysle zákona NR SR 154/2011 Z. z., ktorým  

     sa mení   a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch  

     starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  vo výške 2161 € od 01.  

     júna 2011.   

 

Prítomných 10, hlasovalo 10  9/0/1 

 

 

a) Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania primátora, zástupcu primátora, hlavného 

kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica    

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Materiál je predloţený v súvislosti s novelou zákona, 

ktorou sa menia niektoré podstatné náleţitosti týkajúce sa odmeňovania starostov 

a primátorov obcí a miest.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     

 

Uznesenie č. 77/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania primátora, zástupcu primátora, hlavného 

kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica.  

 

Prítomných 10, hlasovalo 10 10/0/0 

 

15. Rôzne 

a) Informatívna správa o výstavbe bytov na sídlisku Drieňová  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţil ju Ing. Piliar, poverený zastupovaním 

prednostu MsÚ, spracovateľkou je Ing. Kladivíková, vedúca odd. výstavby. Spravodajstvo 

k bodu podala primátorka mesta – všetko je tak pripravené, ţe sa môţe začať s výstavbou 

bytov na Drieňovej.   

Diskusia: 

Ing. arch. Mravec – spýtal sa, či je v cene aj energetický audit? 

Mgr. Babiaková -  samozrejme, sú tam všetky náleţitosti. 

PaedDr. Klauz -  spýtal sa, či bude urobený zvlášť prístup miestnou komunikáciou na 

stavbu? 

Mgr. Babiaková – treba dosledovať, aby sa cesta čistila a dosledovať, ak sa poškodí, aby ju 

opravili. Cesta na Ul. Dr. Straku je po rekonštrukcii.  

Ing. Mojička -   spýtal sa, kto vyhral výberové konanie? 

Mgr. Babiaková – výberové konanie  sa uskutočnilo v roku 2009, je to konzorcium 

COMBIN a SIMKOR. 

Ing. Mojička – ţiadal, aby boli poslanci oboznámení so zmluvou a jej prípadnými dodatkami.     

Mgr. Babiaková – dodatky k zmluve budú iba ak sa zvýši DPH. Mesto bude priebeţne 

informovať.  

Ľ. Barák – technická vybavenosť bude financovaná z dotácie a z vlastných prostriedkov, 

navrhol predloţiť do MsZ správu o splácaní a nadobudnutí bytov, informovať, ţe budú 

nájomné a aby zostali mestu.  

Ing. Kladivíková – podrobnejšie vysvetlila spôsob financovania výstavby. Uznesením č. 

1/2011 MsZ schválilo podmienky, za ktorých budú byty prevádzkované. Nemôţu sa odpredať 

po dobu 30 rokov.  

Ing. arch. Mravec – zaujímal sa, či je v cene aj zeleň? 

Mgr. Babiaková – pokiaľ ide o celkovú úpravu, projekt bol prezentovaný.   

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   

 

Uznesenie č. 78/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

Správu k výstavbe „Nájomných bytových domov – novostavby na pozemku p. č. CKN 

5333/1 v k. ú. Banská Štiavnica“.  

Prítomných 10, hlasovalo 10 10/0/0 
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b) Informatívna správa o konaní valného zhromaţdenia spoločnosti 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.   

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predloţila ju Mgr. Babiaková, primátorka mesta, 

ktorá k bodu podala aj spravodajstvo – v investorstve StVS, a.s. budú realizované akcie 

odkanalizovanie starého mesta a kanalizácia Katova ulica.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo      

 

Uznesenie č. 79/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Informatívnu správu o konaní Valného zhromaţdenia spoločnosti Stredoslovenská   

      vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica,     

      konaného dňa  21.6.2011 o 11.00 hod. v kongresovej sále Hotela LUX v Banskej Bystrici. 

 

Prítomných 10, hlasovalo 10 10/0/0 

    

16. Interpelácie a dopyty  

 

PhDr. N. Bujnová, CSc., občan -  pozitívne hodnotila vyvesenie tabule s kultúrnym letom 

- spýtala sa odd. výstavby, či múr za Lýceom je uţ ukončený? 

- či má mesto na majiteľa Lýcea páky, aby začal s opravou objektu, padajú z neho tehly 

- ţiadala, aby mesto rokovalo s majiteľmi minibusov, aby chodili k vlakovým spojom  

- je kronikárkou mesta a treba ju prizývať na podujatia, ktoré majú byť zaznamenané do 

kroniky mesta 

- pani primátorku treba oslovovať magisterka, nie magistra  

- rozpočet sa zvyšuje, nie navyšuje  

 

pán Štelcl, občan – ţiadal vyriešiť problém s mladými za pomníkom padlých   

- ţiadal preveriť, či je v poriadku pitná voda na Ul. Katova, ide sa robiť kanalizácia, ale 

voda zostáva tá istá, má podozrenie, ţe voda nie je v poriadku. 

 

Mgr. Babiaková – k Lýceu, majiteľ objektu podal ţiadosť v rámci projektu „Obnov si svoj 

dom“ 

Ing. Nikolajová – k minibusom, oslovila dvoch prevádzkovateľov taxi sluţby, vec je 

v rokovaní.  

Mgr. Babiaková – k verejnému poriadku, teraz je v programe rokovania zaradený návrh 

VZN 

- pitná voda na Ul. Katovej – mesto osloví StVS o rozbor vody,  v projekte je aj výmena 

vodovodu.  

 

p. Talajová, občan – problém diskoték a hlučnosť v dolnej časti mesta, ako to vyriešiť? 

N. Kaník, občan – o podnikoch sa nehovorí konkrétne. Niekoľko podnikov funguje niekoľko 

rokov. Existujú zápisy MsPo, sťaţnosti. Nie je to kolektívna vina Za posledné roky sa urobili 

funkčné opatrenia, ktoré eliminovali negatívne vplyvy. Pohyb áut a ľudí na hlavnej ulici sa 

nedajú zakázať.  
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p. Jakubíková, občan - býva oproti diskotékam, nik sa ich nepýtal, či prevádzky chcú. Na 

diskotéky chodí veľa študentov, zo správy o stave mesta sa dozvedela, ţe v našom meste je 

vysoká kriminalita oproti okolitým mestám. Myslí si, ţe 11.00 hod. je optimálna ako 

záverečná.  

 

PaedDr. Klauz – Ul. D. Licharda, občania sa pýtajú, od kedy sa začne s kanalizáciou ulice 

a dokedy budú práce trvať? 

Mgr. Babiaková – harmonogram prác sa zverejní, keď ho mesto obdrţí. Ide aj o Botanickú 

ulicu a ďalšie ulice (Katova a Spojná).   

PaedDr. Klauz – občania ţiadajú vyčistiť kanál na Ul. Vajanského, je zanesený, je tam 

mnoţstvo náletov a veľké lipy, ktoré zasahujú do bytovky  

- treba riešiť a kontrolovať pitie alkoholu na autobusových zastávkach a pri M-markete 

- oslovili ho riaditelia škôl, vrátane gymnázia, aby sa dával školám rovnaký priestor 

v ŠN, na gymnáziu beţal projekt, šéfredaktor im povedal, aby si ho dali do dodatku, 

- ţiadal osadiť retardér pri Totkovičovi (pri lesníckom internáte), nie je tam chodník 

- parkovacie miesta pri pošte – treba vyčleniť 4-5 miest pre klientov pošty 

 

I. Beňo -  k článku v ŠN – bol aktuálny, dal sa na 1. stranu  

- spýtal sa, v akom štádiu je park medzi M-marketom a Ul. Učiteľskou, kedy sa bude 

realizovať? 

- poprosil Ing. Hlinku o vyspravenie 20 m cesty od Durpalu smerom ku p. Palášthymu 

 

Ľ. Barák -  šport dostáva málo priestoru v ŠN, je oň záujem aj z okolitých obcí, šéfredaktor    

- z Rady školy ZŠ J. Kollára – pri zatepľovaní školy došlo k poškodeniu vstupnej dlaţby do 

budovy, treba to opraviť, zostalo nedokončené zateplenie juţnej strany, bolo by to dobré 

dokončiť, 

- „kruháč“ pri kotolni – je tam jama, treba to „zaplátať“ 

- značenie vstupu do mesta, označiť, prečo je uzávierka do mesta a dokedy bude (v súvislosti 

s rekonštrukciou Akademickej ulice) 

JUDr. Lukačko – v pondelok bude značenie doplnené.  

Ľ. Barák – parkovanie pri pošte – spýtal sa, koho je pozemok za poštou a či by pošta 

nemohla vyjsť svojim klientom v ústrety, tieţ dvere by mohli byť modernejšie. 

Mgr. Babiaková – peniaze na ZŠ J. Kollára – nemohlo sa dostať viac, zaplatilo sa to, čo bolo 

treba. Dlaţba – cez prázdniny sa vstup vyrieši. Zateplenie ostatných častí – okná a telocvičňa, 

mesto ţiadosť podalo. Aj zateplenie vstupu sa bude riešiť.   

K pošte – parkovacie miesta, mesto bude rokovať aj ohľadne dverí.  

Ľ. Barák – na Ul. Straku sa zatepľuje, v okolí je bordel, treba na to upozorniť. 

 

R. Antalová – spýtala sa, kedy poslanci dostanú informáciu o termíne vysprávok ulíc, aby 

vedeli občanov informovať, 

- poďakovala za vykosený park na Kriţovatke, tieţ MsPo vykonáva 2x týţdenne kontrolu 

- na Ul. A. Pechu – poţiadala o úpravu zelene, pokosenie  

- parkovanie pred Dexiou, navrhla vyčleniť miesta pre klientov banky 

 

Ing. Čabák – parkovanie okolo Frauenbergu, nie je riešením parkovanie „kadekde“, 

parkovanie pred kontajnermi bolo vylúčené preto, lebo tam bol znemoţnený zvoz odpadu 

parkovanie pri pošte – autá môţu na nevyhnutný čas zastaviť, naloţiť a vyloţiť 

- spýtal sa, či bolo urobené odkanalizovanie za panelákom na Ul. J. Straku,  
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- pozitívne zhodnotil rekonštrukcie kotolní na Ul. Exnára, Budovateľskej 

a v Ţemberovskom dome, peniaze sa vracajú a sú úspory na mzdách a vykurovacom 

médiu, informoval o zasadnutí Dozornej rady Bytovej správy, s. r. o.  

- prechod z chodníka na Ul. Exnárovej k obchodu je nebezpečný, občania ţiadajú 

vyznačiť prechod pre chodcov, ide o štátnu cestu, treba rokovať s políciou a správcom 

cesty 

- športoviská na  Drieňovej – dať znovu informáciu do Štiavnických novín  

- na chodníku na Exnárovej ulici (popred Durpal) je diera, treba ju odstrániť  

- na Ul. A. T. Sytnianskeho od  úradu práce treba vyznačiť prechod pre chodcov ku 

autobusovej zastávke na opačnej strane  

- harmonogram – kanalizácia, treba oboznámiť občanov, aby si vedeli zabezpečiť palivo 

na zimu 

- ţiadal odpovede na interpelácie zasielať aspoň týţdeň pred zasadnutím MsZ 

 

Ing. arch. Mravec – parkovacie miesta pred pomníkom padlých sú obsadzované celý deň, 

tieto miesta by mohli slúţiť klientom pošty 

- Ul. Dolná ruţová – vyteká voda, niekde sa kumuluje, treba preveriť, aby nenarušila 

niektorý múr  

- oplotenie Starozámockej ulice, cesta klesla, múr sa vykláňa 

 

Ing. Kladivíková  - múr bol obhliadnuť statik, pravdepodobne vlastník, ktorého sa to týka, 

odkopaním zeminy narušil múr. Bude to posúdené a odd. výstavby podá správu.  

 

Ing. arch. Mravec – Ul. Strieborná a A. Kmeťa  drevené lávky tam trčia, detto na Striebornej 

ulici pláty omietok padajú, ohrozujú chodcov  

Spýtal sa, či sa ide riešiť doprava – systém dopravy okolo ZŠ J. Horáka, zjednosmernenie 

ulice I. Krasku    

Pri garáţach popri ZŠ J. Horáka – sú jamy a naplaveniny na ceste  

- kedy bude vymenovaná riaditeľka ZUŠ (uţ je Mgr. Chovanová)  

- oporný múr Katova ul., či sa riešil múr  

- ţiadal očistiť od buriny drevené schody zo Striebornej ulice na Novozámockú ulicu 

(popri Rezníčkovi), tieţ schody na Dolnú ruţovú sú zarastené 

- stromy popri Grande sú poškodzované 

- cesta od Vodárenskej ulice aţ po Červenú studňu je vymytá, je to tankodrom 

- stĺpy na Dolnej ulici sa označili, ale zostali tam 

- SPP – v okolí sa zasýpa plocha, či je to pod kontrolou mesta 

- peniaze na pokračovanie stavby Rubigall mesto dostalo, navrhol zaradiť bod na 

diskusiu, čo sa očakáva do budúcnosti 

Mgr. Babiaková  - kosby sa robia, burina sa ničí, k Rubigallu sa bude sedieť, poskytnutá 

dotácia nestačí, bude vyhlásená výzva, do budúceho roka treba vyriešiť a presťahovať 

pracovníkov kultúry.   

PaedDr. Klauz – 333 tis.  €  sú nezaplatené nájomné pohľadávky, treba sa zamyslieť, či by sa 

nepostavili kontajnerové byty, dať tam neplatičov. Ak sa s tým nič nebude robiť, nedoplatky 

budú narastať.  

 

Ľ. Barák – múrik pri Totkovičovi, občania upozornili na vypílenie náletov. 
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17. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta informovala prítomných: 

- o pracovnom stretnutí na Pamiatkovom úrade v Bratislave, ohľadne obnovy pamiatok  

- o kontrole zo správy finančnej kontroly 

- najbliţšie MsZ bude v mesiaci august 

 

Predstavila novú prednostku MsÚ Ing. Nikolajovú. Zasadnutie MsZ o 18.20 hod. ukončila.   

 

 

 

                 Ing. Jaromír Piliar                                                   Mgr. Nadeţda Babiaková 

poverený zastupovaním prednostu MsÚ                                         primátorka mesta  
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