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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 6. októbra 2011 
 
 

Program:  
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Rozbor hospodárenia TS, m. p. k 30. 6. 2011  
4. Polročná monitorovacia správa k 30. 6. 2011   
5. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2011 – 2012   
6. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2010  
7. Informatívna správa o možnostiach digitalizácie rokovania MsZ 
8. Zmena zapisovateľky v komisii obchodu, služieb a cestovného ruchu    
9. Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta  
10. Majetkové veci mesta  

a) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Š. Moyzesa (S. Burian s manželkou) 
b) Zámer  na prevod nehnuteľností v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero 

priamy odpredaj pozemku (M. Dobšovič)     
c) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Na Zigmund šachtu (R. Rückschloss) 
d) Návrh na naloženie s objektom na Ul. 8. mája č. 825/10 
e) Zriadenie vecného bremena pre Oľgu Halajovú a Ing. Milana Brodu  

11. Informatívna správa o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2011 
12. Rôzne    

a) Dotácia pre OZ ŠK Štefultov 
b) Správa zo služobnej cesty do partnerského mesta Moravská Třebová 
c) Účasť Mesta Banská Štiavnica v projekte Digiforlife 

13. Interpelácie a dopyty 
14. Záver 

 

 
Prítomní:  
 
Mgr. NadeždaBabiaková, primátorka mesta 
poslanci MsZ:     RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová ,   
Ing. Juraj Čabák,  Mgr. Helena Chovanová, Peter Ivaška, PaedDr. Milan  
Klauz,  Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Ján Mojička, 
                            Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír Palovič, Ing. arch. Peter Mravec, 
                            JUDr. Gejza Volf, Ing. Marián Zimmermann 
ospravedlnená:     Renáta Antalová    
 
Na rokovaní bola  94 %-ná účasť  
 
Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ 
Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  
Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 
Peter Heiler, TS, m. p.   
RNDr. Pavel Bačík, BS s. r. o.  
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vedúci oddelení MsÚ:        Ing. Jaromír Piliar, vedúci oddelenia organizačného, VS a SV 
Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  
                                           Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP 
Oľga Nigríniová, odd. právne a správy majetku 
                                           Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry, CR a športu 
Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku 
 
Ďalší prítomní: 
VIO TV 
Martina Pauková, ICM 
Mgr. M. Kríž, ŠN 
PaedDr. Dobrovičová, ZŠ J. Kollára 
obyvatelia Ulice 8. mája   
 
1. Otvorenie 
 
Rokovanie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13.10 hod. otvorila a viedla 
primátorka mesta Mgr. NadeždaBabiaková. Privítala poslancov MsZ, prizvaných hostí 
a všetkých prítomných. Skonštatovala, žeje prítomných 16 poslancov a MsZ je 
uznášaniaschopné. Ospravedlnila sa poslankyňa Renáta Antalová. Primátorka mesta navrhla 
do bodu rôzne zaradiť nasledovné materiály:  

- Dotácia z rozpočtu Mesta pre OZ ŠK Štefultov na stavebné úpravy ihriska 
- Informatívna správa zo zahraničnej služobnej cesty v partnerskom meste Moravská    

Třebová v dňoch 30. 9. – 2. 10. 2011  
- Účasť mesta Banská Štiavnica v projekte Digiforlife 

Navrhla menovité hlasovanie.  
Ing. Čabák – k menovitému hlasovaniu, rokovací poriadok toto nepozná, jedine hlasovanie, 
resp. keď niekto navrhne menovité hlasovanie a toto sa schváli. Navrhol buď zmeniť rokovací 
poriadok, alebo pre dnešný deň menovité hlasovanie schváliť hlasovaním.  
Mgr. Babiaková – do najbližšieho MsZ sa pripraví doplnok k rokovaciemu poriadku, kde sa 
navrhne menovité hlasovanie.    
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci JUDr. Gejza Volf a Ing. Slavomír Palovič. 
Za skrutátora bol určený JUDr. Dušan Lukačko, zástupca primátorky mesta. Písaním 
zápisnice bola poverenáEva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ. 
 

Uznesenie č. 99/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S chv a ľu je 
     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s dátumom   
6. október 2011 nasledovne:  
1. doplniť do programu rokovania do bodu Rôzne tieto správy: 
    Dotácia z rozpočtu Mesta pre OZ ŠK Štefultov na stavebné úpravy ihriska 
    Informatívna správa zo zahraničnej služobnej cesty v partnerskom meste Moravská    
Třebová v dňoch 30. 9. – 2. 10. 2011  
    Účasť mesta Banská Štiavnica v projekte Digiforlife 
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                  za 16, proti 0, zdržali sa 0 
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2. Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala 
Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ. 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 100/2011 
 

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 24. augusta 2011.       
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                              za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 
3. Rozbor hospodárenia TS, m. p. k 30. 6. 2011  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju P. Heiler, riaditeľ TS, m. p., 
spracovateľkou je K. Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podala  
 
Mgr.Babiaková, primátorka mesta -  rozbor je uvedený za jednotlivé strediská, 
hospodárskym výsledkom je strata 10 099 €. Materiál je spracovaný k dátumu 30. 6., ku 
dnešnému dňu je hospodárenie iné. Na základe požiadavky z MsR bol materiál doplnený 
o správu o nákladoch na hospodársky dvor TS, m. p., v Banskej Štiavnici za rok 2010 a prvý 
polrok 2011 v položkách týkajúcich sa zberového dvora. Je predložená aj Zmluva o výkone 
správy medzi TS m. p. a Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r. o.. 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – zaujímal sa, aká je predstava riaditeľa TS m. p., dostať podnik do plusu. 
Niekoľkokrát bolo vysvetlené, že hlavná budova má najvyššie náklady. Niečo s tým treba 
robiť.  
P. Heiler – budovanie zberného dvora na Antolskej ulici, nie je zatiaľ presne zadefinované, 
v akom rozsahu bude podnik presťahovaný, či Mestské lesy zostanú v spoločných 
priestoroch, resp. ak by išli do iných priestorov, vznikol by problém, čo s voľnými priestormi. 
Tieto informácie poskytli v predloženej správe. Sociálno prevádzková budova si vyžaduje 
náklady hlavne na zateplenie.  
Ing. Blaškovičová – spýtala sa k vyúčtovacej faktúre SPP, či suma 12 968 € je za 
administratívnu budovu? 
P. Heiler – vykuruje sa iba jedna budova, a tou je administratívna. Čiže áno.  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 101/2011 
Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e  
rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 06. 2011 
  - v nákladoch:     453.870  €   

- výnosoch:                 443.771  € 
     -  hospodársky výsledok                -10.099  €   
 
Prítomných 16, hlasovali 16 za 16, proti 0, zdržali sa 0 
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4. Polročná monitorovacia správa k 30. 6. 2011   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. Babiaková, primátorka mesta, 
spracovateľom správy je Ing. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo 
k bodu podala Mgr. Babiaková, primátorka mesta – plnenie je uvedené k 30. 6., k dnešnému 
dňu je skutočnosť iná.  
Ing. Lievajová -  doplnila, že všetky uvedené plnenia ukazovateľov a komentáre si spracovali 
jednotlivé oddelenia MsÚ. 
Diskusia:  
Ing. Blaškovičová – žiadala do budúcna v materiáloch zvýrazniť údaje, ktoré sú 
pripomienkované z MsR. 
Ing. arch. Mravec - zaujíma ho, či sú v úprave rozpočtu uvedené vykonané práce, alebo 
zaplatené práce, napr. položka verená zeleň. Ľudia sa pýtajú, treba to vysvetliť.    
Mgr. Babiaková – je uvedená suma, ktorá k danému termínu bola skutočne zaplatená. Na 
web stránke mesta, transparentná samospráva, sú zverejnené faktúry. Programový rozpočet by 
sa mal schvaľovať a vyhodnocovať s bežným rozpočtom.  
H. Koťová – zaujímala sa, kedy sa bude realizovať rekonštrukcia kaplnky sv. Anny v objekte 
radnice a či sa sprístupní verejnosti.  
Mgr. Babiaková – zatiaľ mesto dostalo len časť peňazí na rekonštrukciu. Bude na rozhodnutí 
všetkých, či to bude kancelária alebo sa kaplnka sprístupní verejnosti.     
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 102/2011 
 

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

      monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2011.   
 
Prítomných 16, hlasovalo 16 za 16, proti 0, zdržali sa 0 
 
5. Operačný plán zimnej údržby MK pre sezónu 2011 – 2012   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju P. Heiler, riaditeľ TS m. p.  
v spolupráci s Ing. Hlinkom , odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal JUDr. Luka čko, 
zástupca primátorky mesta – materiál je rozsiahly, je v ňom uvedené poradie vykonania 
zimnej údržby, nebezpečné úseky, vývoz snehu z mesta, skládky snehu, mechanizmy  a 
spôsob výkonu zimnej údržby.  
Diskusia:    
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, ako je zabezpečovaná kontrola vykonávaných prác? 
Veľakrát je zvolená technika nevhodná, týka sa to aj časového nástupu na práce.  
Zaujímal sa, dokedy sa bude sneh vyvážať na Hájik, resp. Šobov, je to zlá vizitka tohto mesta. 
Tiež je ľahšie sneh vyvážať „nadol“ a nie „nahor. 
JUDr. Luka čko – pokiaľ nebude odovzdaný zberný dvor na Antolskej ulici, musia byť 
vyčlenené miesta na vývoz snehu.  
Ing. arch. Mravec–ako je zabezpečená údržba chodníkov pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú 
obývané? Väčšinou nie sú udržiavané, čo v prípade, ak k niečomu dôjde. Ide o veľké náklady 
na údržbu, väčšinou ich platí mesto.  
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P. Heiler – TS m. p. posielali ponukové listy prác majiteľom objektov, nik neprejavil záujem 
o ich služby pri čistení chodníkov. Zisťujú a aktualizujú si kontakty majiteľov a správcov 
budov, znovu ich oslovia. V pláne sú len mechanizmy, ktoré majú k dispozícii, ak sa rozšíria, 
môže sa zlepšiť kvalita prác.  
PaedDr. Klauz – požiadal riaditeľa, kým sa začne so zimným čistením, aby sa doriešilo to, že 
sneh sa nebude sypať na nehnuteľnosti a ploty, ničí sa tým majetok. Potom sa sneh kopí 
a zužuje sa vozovka.  
Ing. Čabák – niektorí občania z časti „staré mesto“ pozitívne hodnotia frézovanie snehu, 
myslia si, že výhodnejšie je požičať si ju ako vlastniť.  Avšak pri využívaní frézy TS m. p. 
niektorí občania nesúhlasia, aby sneh bol fúkaný do ich dvorov a na ich nehnuteľnosti. 
Navrhol túto problematiku odkomunikovať napr. s inými mestami. V niektorých prípadoch sú 
miestne komunikácie veľmi úzke a ich údržba je problematická. Do budúcna treba uvažovať 
s tým, že sa vyšpecifikujú úseky, kde k takýmto situáciám dochádza.  
Ľ. Barák – v meste je značný nárast áut, nároky občanov sú veľmi veľké na samosprávu. 
Potom treba občanom vysvetliť, že nemôžu byť dane 20 rokov rovnaké.  
Mgr. Babiaková – ulice môžu byť úplne čisté, všetko závisí od peňazí, nároky sú z roka na 
rok vyššie. Jedným z východísk je používanie frézy, niekto to víta, sú aj takí, ktorí to 
neprijímajú.  
JUDr. Luka čko – k čistote mesta možno prispeje aj nové VZN, ktoré vstúpilo do platnosti.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 103/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e   
 1. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií pre sezónu 2011 - 2012 

2. Krízový plán zimnej údržby miestnych komunikácií pre sezónu 2011 – 2012 
 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                              za 15, proti 0, zdržal sa 1 
 
6. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2010  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 
spracovateľkou je PhDr. Bujnová, CSc., kronikárka mesta. Spravodajstvo k bodu podala 
poslankyňa Ing. Blaškovičová.  
Diskusia:  
Ing. Čabák – dostal od občanov niekoľko podnetov na doplnenie zápisu do kroniky, má ich 
v písomnej forme a poskytne ich pani kronikárke na doplnenie. Návrh zápisu odporúča 
schváliť až po doplnení textu.  
Ľ. Barák – mal tiež pripomienky k predloženému návrhu: 
28. 6. – údaj o futbalovej súťaži je uvedený správne, ale dňa 30. 10. sú údaje nesprávne. Veci 
dodá pani Bujnovej.  
PaedDr. Klauz -  noviny mesto neinformujú o všetkých aktivitách, treba kronikárke dať 
zoznam organizácií a aktivít, aby mala všetky údaje a podklady.  
Ing. Čabák – za odmenu, ktorú spracovateľ dostane, ľudia očakávajú viac. Kronikár 
vyhodnocuje údaje a rozhodne, čo tam zapíše.  
Mgr. Babiaková – otázkou je, čo by mala kronika obsahovať. Kronikár čerpá väčšinou 
z novín, zápisníc MsZ, z múzeí. Treba upozorniť všetky občianske združenia a kluby, aby  
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údaje posielali. Táto informácia sa zverejní na stránke mesta. Je to vec pohľadu. Treba 
posielať pozvánky, aby kronikár bol informovaný.  
Ing. Čabák – odporučil, aby sa hlasovaním vyjadrilo, že zápis sa neschvaľuje, dá sa 
prepracovať a doplní sa.  
Mgr. Babiaková – najskôr dala hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. Tento nebol 
schválený: za 4, proti 2, zdržali sa 10.  
Mestské zastupiteľstvo schválilo pozmeňujúci návrh Ing. Čabáka a prijalo  
 

Uznesenie č. 104/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. N e s ch v a ľ u j e   
      návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2010 a žiada o dopracovanie     
      a prepracovanie návrhu a tento znovu predložiť na rokovanie MsR a MsZ.  
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                               za 12, proti 1, zdržali sa 3 
 
7. Informatívna správa o možnostiach digitalizácie rokovania MsZ 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka 
MsÚ,spracovateľom je Ing. Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV.Spravodajstvo 
k bodu podala primátorka mesta.   
Diskusia:  
Ing. Piliar – ide o prvý krok, na trhu sa objavili prvé aplikácie špecializované na 
činnosťzastupiteľstiev samosprávnych orgánov.  V návrhu nie je zahrnuté sieťové riešenie. 
Situácia sa vyhodnotila, postupnými krokmi sa vyrieši digitalizácia komplexne. 
V nasledujúcich rokochtreba znovu vyčleniť sumu na ďalšie kroky. 
Ing. Palovič– spýtal sa, či ďalším krokom bude aj hlasovanie cez počítač.  
Ing. Piliar  – aplikácie sú individuálne, hlasovacie zariadenia sú mechanické, nie sieťové. 
Schodná cesta je samostatným hlasovacím zariadením, bude to kompatibilné s vyhodnotením.  
Ing. Blaškovičová -  zaujímala sa: 

- čo s notebookmi po skončení mandátu poslanca 
- kedy sa kúpia 
- niektorí poslanci používajú vlastné notebooky, či sa nové kúpia aj im 
- či bude povinnosťou poslancov nosiť ich na zasadnutie MsZ 

 
Mgr. Babiaková – po skončení mandátu poslanca bude možnosť notebooky si odkúpiť za 
zostatkovú cenu.  
Ing. Čabák – digitalizácia je rozložená na viac krokov, hlasovacie zariadenie nie je súčasťou 
používania notebookov, menovité hlasovanie je možné zabezpečiť mechanicky. Ak sa 
odsúhlasí kúpa notebookov, budú slúžiť ako náhrada papierových materiálov. Už sa nebude 
zasielať tlačený materiál, všetci musia používať notebooky. K ich odkúpeniu - po štyroch 
rokoch je zariadenie zastaralé, za zostatkovú hodnotu by bolo možné ich odkúpiť pre osobné 
účely.  
Ing. Zimmermann – forma práce musí byť jednotná.  
Mgr. Palášthy – týka sa to každého jedného, možno už niekto notebook má, mohol by 
používať aj vlastný.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
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Uznesenie č. 105/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.   B e r i e     n a    v e d o m i e 
       informatívnu správu o možnostiach digitalizácie rokovania MsZ. 
B.   U k l a d á  
      Mestskému úradu zapracovať do návrhu rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre rok 2012  
výdavky  na digitalizáciu zastupiteľstva vo výške 10 000 €. 
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                               za 13, proti 0, zdržali sa 3 

 
8. Zmena zapisovateľky v komisii obchodu, služieb a cestovného ruchu    
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 
spracovateľom je Ing. Marko , vedúci odd. KCRaŠ. Spravodajstvo k bodu podal 
Ing. Čabák – poďakoval Ing. Nikolajovej za viacročnú prácu v komisii obchodu, služieb 
a cestovného ruchu, jej práca bola prínosom komisie.  
Mgr. Babiaková–tiež poďakovala Ing. Nikolajovej za prácu zapisovateľky komisie.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 106/2011 
Mestské zastupiteľstvo  
A. O d v o l á v a   
     z postu zapisovateľky Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu MsZ Ing. Ivanu  
Nikolajovú. 
B. V o l í 
     za zapisovateľku Komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu MsZ Mgr. Miroslavu     
Celderovú.   
 
Prítomných 16, hlasovalo 16    za 16, proti 0, zdržali sa 0 

 
9. Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka 
MsÚ,spracovateľom je PhDr. Breznoščák. Spravodajstvo k bodu podala primátorka mesta.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    
 

Uznesenie č. 107/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. B e r i e     n a   v e d o m i e   
    zahraničnú služobnú cestu primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. NadeždyBabiakovej,  
    do portugalského mesta Sintra, kde sa  v dňoch 22. – 25.   novembra 2011  uskutoční  
    XI. svetový kongres Organizácie miest svetového  dedičstva (OMSD). 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                             za 14, proti 0, zdržali sa 0    
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10. Majetkové veci mesta  
 
Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich  
Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, spracovateľkou je JUDr. Jaďuďová a R. Baráková, odd. 
právne a správy majetku. Spravodajstvo k celému bloku podal poslanec Ing. Čabák.   
 

a) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Š. Moyzesa (S. Burian s manželkou) 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 108/2011 
Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e      
     1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Š. Moyzesa 
        - pozemok C KN parcela č. 777  o výmere 314 m2, orná pôda 
        - pozemok parcela C KN č. 5682/9 o výmere 109 m2, zastavané plochy a nádvoria  
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. 
2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to  
priamym predajom najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku  vo výške 3340 €,  
stanovenú podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 34/2011  zo dňa  
8.6.2011. 
 
B. P o v e r u j e  
Mestský úrad , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zverejniť najmenej na 15 dní  zámer  predať svoj majetok - pozemky parcela C 
KN č. 777 a  parcela C KN č. 5682/9 na Ul. Š. Moyzesa v Banskej Štiavnici  priamym 
odpredajom a zároveň určiť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do 
21.10.2011. Po uplynutí stanovenej lehoty na zverejnenie a po vyhodnotení ponúk materiál 
predložiť na rokovanie MsR a  MsZ. 

 
C. V y m e n ú v a    komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zložení:  

1. predsedajúci výberovej komisie: JUDr. Dušan Lukačko 
2. člen komisie:               Ing. Slavomír Palovič  
3. člen komisie:               JUDr. Emília Jaďuďová 
4.    zapisovateľ:                                      Renáta Baráková 

     Náhradník :                                               Ing. Ivana Nikolajová 
 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                         za 14, proti 0, zdržal sa 1  
 

b) Zámer  na prevod nehnuteľností v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero 
            priamy odpredaj pozemku (M. Dobšovič)     
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – spýtal sa, či sa predajom tejto  časti pozemku nezablokuje vstup na 
pozemok SPF, avšak je rád, že sa pozemky vysporadúvajú.   
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O. Nigríniová – SPF nedal vyjadrenie, prístup sa dá riešiť vecným bremenom práva prechodu 
k uvedeným pozemkom.  
PaedDr. Klauz – v správe nie je uvedené, že tam bude zriadené vecné bremeno.  
Mgr. Babiaková – mesto nemôže zriadiť vecné bremeno na pozemok, ktorého nie je 
vlastníkom.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 109/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  S c h v a ľ u j e    
1. zámer  na  odpredaj  majetku   v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero  
   - pozemok C KN parcela č. 6463 o výmere 215 m2, ostatná plocha 
   Parcela C KN č. 6463 o výmere 215 m2, ostatná plocha, ktorá bola vytvorená GOP č. 

36035521-110/2010 zo dňa 19.10.2010, odčlenením z pôvodnej E KN parcely č. 912/1 
vedenej  v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na 
LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 
2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to  
    priamym predajomnajmenejza cenu všeobecnej hodnoty majetku vo výške 1.850 €,  
stanovenú Znaleckým   posudkom č. 35/2011  zo dňa 9.6.2011, vypracovaného Ing.  
Mičkom  podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení.    
 
B. P o v e r u j e  
Mestský úrad , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zverejniť najmenej na 15 dní  zámer predať svoj majetok - pozemok parcela C 
KN č. 6463 v rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero  priamym odpredajom a zároveň 
určiť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do 21.10.2011. Po 
uplynutí stanovenej lehoty na zverejnenie a po vyhodnotení ponúk materiál predložiť na 
rokovanie MsR a  MsZ. 
 

C. V y m e n ú v a    komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zložení:  
1. predsedajúci výberovej komisie: JUDr. Dušan Lukačko 
2. člen komisie:   Ing. Slavomír Palovič 
3. člen komisie:   JUDr. Emília Jaďuďová 
4. zapisovateľ :  Renáta Baráková 
 Náhradník :                                       Ing. Ivana Nikolajová 
 

Prítomných 16, hlasovalo 16 za 14, proti 0, zdržali sa 2 
 

c) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Na Zigmund šachtu (R. Rückschloss) 
 
Ing. Čabák - zdôraznil, že výnos z predaja pozemku bude použitý na spolufinancovanie 
projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Na Zigmund šachtu v Banskej 
Štiavnici“, ktorého realizácia je plánovaná v roku 2012.  
Z dôvodu nutnosti riešenia opravy miestnej komunikácie bola všetkým prevádzkovateľom 
priemyselných objektov v tejto lokalite zaslaná výzva na predloženie GOP a podanie žiadostí 
o odpredaj priľahlých pozemkov termíne do 20. 10. 2011.  
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Diskusia: 
Ing. arch. Mravec – tvar pozemku, ktorý sa odpredáva, sa mu nepáči.Spýtal sa, či je nájom 
za pozemky, ktoré užíva pán Rückschloss, pre mesto zaujímavý.  
Ing. Moji čka – tvar pozemku kopíruje oporný múr, sú tam aj schody.  
Ľ. Barák – navrhol poslancovi Mravcovi, aby sa išiel na tvar miesta pozrieť. Treba navrhnúť 
cenu, sú tam určité dohody, treba nájsť kompromis. Vie mesto niekoho donútiť, aby si kúpil 
pozemok, ktorý bezprostredne nepotrebuje? Zatiaľ ho má pán Rückschloss v nájme.  
Ing. Čabák - na spoločnom rokovaní 6. 5. 2010 navrhol spracovať inventarizáciu pozemkov 
v danej lokalite, ktoré by podnikatelia mali záujem využiť. Sú ochotní si pozemky kúpiť, aj 
tie, ktoré nie sú nevyhnutné na ich podnikateľské aktivity. Sú dve možnosti: buď budú 
pozemky v správe mesta, alebo sa im areál predá, nech si ho organizujú sami. Je tu 
nadväznosť na ÚPD mesta. Prístupová cesta cez Zigmund šachtu na Pracháreň je aj cez tieto 
pozemky. Musí byť zabezpečený prechod cez areál. Ide o prvú kúpu, myslí si, že to postupne 
bude pokračovať. Keď peniaze získané odpredajom pozemkov pôjdu na rekonštrukciu cesty, 
majú podnikatelia záujem o kúpu pozemkov.  
Mgr. Babiaková – oddelenie právne a správy mesta vo veci rokuje, je záujmom mesta urobiť 
prístupovú cestu. So žiadateľmi sa bude rokovať i ďalej, predaj pozemkov je možný aj na 
splátky. Ľudí to motivovalo.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo    
 

Uznesenie č. 110/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e      
1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Na Zigmund šachtu  
    - pozemok C KN parcela č. 2180/39  o výmere 298 m2, zastavaná plocha 
Nehnuteľnosť je  vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra  
Banská Štiavnica na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.  
Banská Štiavnica. 
2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to  
priamym predajom najmenej za cenu všeobecnej hodnoty majetku  vo výške 2160 €,  
stanovenú podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 51/2011  zo dňa 17.8.2011. 
 
B. P o v e r u j e  
Mestský úrad , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších  
predpisov, zverejniť najmenej na 15 dní  zámer  predať svoj majetok -  pozemok parcela C  
KN č. 2180/39 na Ul. Na Zigmund šachtu v Banskej Štiavnici  priamym odpredajom a  
zároveň určiť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do  21.10.2011.  
Po uplynutí stanovenej lehoty na zverejnenie a po vyhodnotení ponúk materiál predložiť  
na rokovanie MsR a  MsZ. 
 
C. V y m e n ú v a   komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zložení:  

1. predsedajúci výberovej komisie:             JUDr. Dušan Lukačko 
2. člen komisie:      Ing. Slavomír Palovič  
3. člen komisie:    JUDr. Emília Jaďuďová 
4.   zapisovateľ:                             Renáta Baráková 
Náhradník:                                                     Ing. Ivana Nikolajová 
 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                  za 16, proti 0, zdržali sa 0 
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d) Návrh na naloženie s objektom na Ul. 8. mája č. 825/10 v Banskej Štiavnici  
 
Ing. Čabák – materiál bol predmetom viacerých diskusií. K bodu sa stretli 4. 10. 2011 
poslanci MsZ a obyvatelia dotknutej ulice. Diskutovalo sa a dohodlo sa, že bude predložený 
iný návrh, vzhľadom na kolíziu dobrého bývania v tejto lokalite s činnosťou Mestských lesov 
Banská Štiavnica.  
Diskusia:   
JUDr. Luka čko–na spoločnom stretnutí sa zhodlo na tom, že by nebolo dobré, aby boli 
Mestské lesy presťahované. Aj vzhľadom k tomu, že prispievajú k úhrade prevádzkových 
nákladov Technickým službám, m. p.. Je predpoklad, že budúci rok sa z areálu TS, m. p. časť 
mechanizmov presťahuje na nový zberný dvor a priestory sa môžu upraviť.    
RNDr. Bačík – zaujímal sa, o čo pôjde v návrhu, aby sa mohli poslanci vyjadriť. 
Mgr. Babiaková – na stretnutí sa situácia zhodnotila (ekonomika TS, m. p., presťahovanie 
časti na zberný dvor). Na Technických službách sa uvoľnia priestory, vyprázdnia sa haly, 
ktoré budú môcť slúžiť pre parkovacie áut (prídu nové mechanizmy). Treba hľadať spoločné 
zdroje, opraviť strechu, vymeniť okná a upraviť celý areál. Tlačiť ľuďom niečo, čo nechcú, 
nemá zmysel. Prijme sa uznesenie ako sa s areálom naloží. Dnes sa nevie vyriešiť, čo 
s objektom na Ul. 8. mája.  
Ľ. Barák – mesto je majiteľom tohto objektu, riaditelia mali pripraviť správu do MsZ, ako sa 
s areálom TS m. p. naloží (do konca roka). Čo s objektom na Ul. 8. mája, treba rozhodnúť, čo 
sa s ním urobí. Budova bude prázdna, treba ju využívať.  
RNDr. Bačík – v meste je akútny nedostatok bytov. Objekt by sa dal využiť ako azylový dom 
pre matky s deťmi. 
Ing. Čabák – ľuďom treba pomáhať, aj prostredníctvom svojich organizácií. Treba 
rozhodovať uvážene. V dome sa dajú vytvoriť komfortné podmienky. Ide o využitie, ktoré 
nenaruší pokojnú atmosféru v tejto ulici.  
Dal pozmeňujúci návrh k bodu A. „neschváliť“ využitie objektu na Ul. 8. mája č. 825/10, pre  
účely zriadenia sídla Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r. o.. 
Ľ. Barák – navrhol do uznesenia doplniť bod B. uložiť MsÚ do 30. 11. 2011 vypracovať 
návrh na využitie objektu na Ul. 8. mája č. 825 a treba navrhnúť prevádzkové využitie areálu 
na Ul. Šoltésovej, kde sídlia TS, m. p. a MsL Banská Štiavnica s. r. o., po odsťahovaní 
odpadového hospodárstva.  
Spravodajca ešte raz prečítal pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý mu bol poslancom Barákom 
predložený písomne a mestské zastupiteľstvo prijalo     
 

Uznesenie č. 111/2011 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. N e s ch v a ľ u j e   
    využitie objektu na Ul. 8. mája č. 825/10, pre  účely zriadenia sídla Mestských lesov        
    Banská Štiavnica, spol. s r. o.. 
B. U k l a d á   
    Mestskému úradu vypracovať návrh na využitie objektu na Ul. 8. mája č. 825/10 do 30. 11.    
    2011.  
 
Prítomných 16, hlasovalo 16                                                za 15, proti 1, zdržali sa 0 
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e) Zriadenie vecného bremena pre Oľgu Halajovú a Ing. Milana Brodu  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 112/2011 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena v prospech oprávnených z vecného bremena, Oľgy 
Halajovej, rod. Ďuricovej, nar. 1.7.1968, bytom Ul. SNP č. 1571/25, Banská Štiavnica 
a Ing. Milana Brodu, nar.2.10.1953 a manž. MUDr. Ľubice Brodovej, rod, Cibuľová , 
nar. 28.2.1956, obaja trvale bytom na Ul. SNP č. 1577/26 v Banskej Štiavnici na účel 
uloženia inžinierskej siete – kanalizačnej prípojky k rodinným domom. 

Vecné bremeno sa zriaďuje  na nehnuteľnosti v rozsahu vymedzenom GOP č. 
36035521-120/2010, 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. 1 a to na pozemok parcela C KN č. 5523/3 o výmere 555 
m2, zastavaná plocha, 7549/39 o výmere 26 m2, záhrada a parcela C KN 7549/45 
o výmere 376 m2, záhrada , vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica. 

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 15, hlasovalo 15                                               za 15, proti 0, zdržali sa 0 

 
11. Informatívna správa o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2011  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 
spracovateľkou je V. Počarovská, odd. organizačné, VS a SV. Spravodajstvo k bodu podala 
primátorka mesta.  
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec –občanov zaujímajú aj iné údaje, ktoré boli zistené a nie sú v správe 
uvedené. Sčítanie bolo finančne náročné.  
Mgr. Babiaková – údajov bude zverejnených viac, budú súčasťou ročenky, ktorá bude 
vydaná v roku 2012. Mesto údaje  môže dať k dispozícii občanom.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo     
 

Uznesenie č. 113/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A.  B e r i e    n a   v e d o m i e   
      Informatívnu správu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13                                                       za 13, proti 0, zdržali sa 0        
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12. Rôzne    

a) Dotácia z rozpočtu Mesta pre OZ ŠK Štefultov na stavebné úpravy ihriska     
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. Babiaková, primátorka mesta. 
Spracovateľom je JUDr. Luka čko, zástupca primátorky mesta, ktorý k bodu podal aj 
spravodajstvo – na základe oslovenia zástupcov mesta zo strany sponzorov, o možnosti 
príspevku na účel športu bolo navrhnuté vyčleniť z rozpočtu mesta 5 tis. € pre úpravu ihriska 
na Štefultove. Súčasťou prác by boli nové mantinely, vytvorenie priestorov pre divákov, 
vybudovanie nového verejného osvetlenia na stožiaroch, garáž pre rolbu. K navrhnutých 
prácam je už vydaný súhlas a tieto môžu začať. Ing.Mojička urobí nové meranie a vytýčenie 
plochy, ktorú zabral pán Lešičko ( ako náhradu by poskytol časť pozemku, aby sa sprístupnil 
aj celý priestor okolo mantinelov).   
Diskusia:  
RNDr. Bačík – za tento návrh nebude hlasovať. Podieľal sa na úprave mantinelov, ktoré OZ 
Salamandra predalo. Ihrisko schvaľuje a podporuje, suma 5 tis. € sa mu zdá vysoká. Keď sú 
na tomto ihrisku podujatia, dochádza k zúženiu vozovky, nie je zabezpečené pohodlie 
divákov. Lokalizácia ihriska je dobrá vzhľadom na klimatické podmienky. Pozná lepšie 
priestory, ktoré by slúžili na takýto účel a sú lepšie dostupné. Riešenie považuje za 
nesystémové. Do budúcna si nevie predstaviť prekrytie štadióna.  
JUDr. Luka čko -  súhlasí s tým, že tento štadión nespĺňa rozmery, ktoré by mal mať. Ale 
napr. čerpanie vody je z potoka, čiže zadarmo, riešenie pre divákov, vybuduje sa oporný múr 
v dĺžke 30 m, diváci budú stáť na múre, tento bude chránený plotom. S dopravnou premávkou 
je problém, dá sa to technicky riešiť, resp. parkovanie odkloniť na iné miesto. Možno kúpou 
pozemku od pána Juríčka by sa dali vytvoriť parkovacie miesta. Štadión bude mať využitie 
v lete i v zime. Myslí si, že suma 5 tis. € je veľmi nízka.  
Ing. Čabák – chcel by vedieť, ktorí sponzori prispeli na kúpu mantinelov?  
Vec sa mohlariešiť aj rozpočtovým opatrením.  
JUDr. Luka čko – na mantinely prispel pán Miloš Šimek, OZ ŠK Štefultov a Mgr. Balžanka.  
Mgr. Palášthy – zámer sa mu páči, účel tiež.  Treba však riešiť parkovisko  a zabezpečiť 
dostupnosť štadióna, možno aj kúpou pozemku od pána Juríčka.   
Ľ. Barák – ide o dotáciu pre športovisko, spája sa to s ďalším bodom, kúpa pozemku od pána 
Juríčka.  
Mgr. Palášthy - hovoril o prejazdnosti cesty a s tým súvisí ďalší zámer rozšírenia parkoviska. 
Chce, aby tu boli ihriská, aby bolo využitie aj v lete. Keď sa zvýši atraktivita priestoru, bude 
tam aj väčší nápor áut. Toto súvisí s rozšírením parkovísk.  
Ing. Čabák – reagoval na poslanca Palášthyho, môže sa stať, že pán Juríčeknepôjde s cenou 
pozemku dole, ale rekonštrukciou štadióna sa hodnota pozemku zvýši.   
Ing. Palovič – okolo ihriska vznikne 3 m ochranná zóna, ak sa vybuduje oporný múr, už tam 
nebude možnosť parkovania. Parkovanie treba riešiť.  
Mgr. Palášthy – k parkovaniu, teraz ide o zámer, či sa vec podporí, alebo nie.  
JUDr. Luka čko – parkovanie bude riešené, možnosti sa preskúmajú.  
Mgr. Babiaková – je si vedomá, že mohla podpísať rozpočtové opatrenie. Oslovila 
štiavnickú firmu, aby sa šport v meste podporoval. Je na poslancoch, ako rozhodnú. Zaoberať 
sa kúpou pozemku, ide o 11 tis. €, ku ktorým sa pripočítavajú náklady na odstránenie 
a likvidáciu cca 3 tis. €. Mesto s pánom Juríčkom rokuje. Vie, že treba urobiť bezpečné 
parkovanie. Je za realizáciu a treba hľadať možnosti pre zlepšenie športovísk v Banskej 
Štiavnici. Potrieb v rámci mesta je veľa, treba hľadať riešenie. Teší ju, že je veľa nadšencov, 
ktorí sú ochotní pomôcť a robiť pre obyvateľov mesta.  
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JUDr. Luka čko – odpovedal poslancovi Bačíkovi, aby aj deti na Drieňovej mali prístup ku 
klzisku, ihrisko pri škôlke bude technicky zlepšené.    
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 114/2011 
Mestské zastupiteľstvo  
A. S c h v a ľ u j e 

dotáciu pre OZ ŠK Štefultov vo výške 5.000.- eur na rekonštrukciu ľadovej   
plochy a úpravu okolia ihriska pri kultúrnom dome v mestskej časti Štefultov. 

B. U k l a d á  
MsÚ zapracovať do najbližšej úpravy rozpočtu schválenú výšku dotácie 5.000 € pre OZ 
ŠK Štefultov. 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15                                                      za 14, proti 1, zdržali sa 0 
 

b) Informatívna správa zo zahraničnej služobnej cesty v partnerskom meste   
      Moravská  Třebová v dňoch 30.9.  – 2. 10. 2011 

 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. Babiaková, primátorka mesta. 
Spracovateľom je JUDr. Luka čko, ktorý k bodu podal spravodajstvo – v rámci návštevy sa 
dohodlo, že naše mesto nemusí platiť vystúpenie z partnerského mesta  na Salamandrových 
dňoch, bude to v réžii Moravskej Třebovej.  
Diskusia:  
P. Ivaška – požiadal, aby sa poslancom dávali informácie o možnej účasti na služobných 
cestách vo väčšom časovom predstihu.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo   
 

Uznesenie č. 115/2011 
Mestské zastupiteľstvo  
A. B e r i e    n a   v e d o m i e   
     informatívnu správu zo zahraničnej služobnej cesty v partnerskom meste Moravská   
Třebová v dňoch 30. 9. – 02. 10. 2011. 
  
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                      za 13, proti 0, zdržal sa 1 
 

c) Účasť Mesta Banská Štiavnica v projekte Digiforlife 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 
spracovateľom je Ing. Marko, vedúci odd. KCRaŠ.Spravodajstvo k bodu podal JUDr. 
Lukačko, zástupca primátorky mesta – materiál bol predložený tesne pred rokovaním MsZ, 
mesto pred 7 dňami dostalo ponuku z partnerského mesta Ptuj, o zapojenie sa do 
medzinárodného projektu, zameraného na využitie digitalizácie kultúrneho dedičstva 
v cestovnom ruchu. Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude konať po termíne uzávierok predkladania 
projektových žiadostí a sieť partnerov očakáva rýchle prejavenie záujmu o účasť, preto sa 
materiál predložil na dnešné rokovanie.   
Diskusia:  
H. Koťová – požiadala spracovateľa, aby vysvetlil, ako si predstavuje pomoc pre zdravotne 
postihnutých a podnikateľov mesta.  
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Ing. Marko – prvú informáciu o projekte dostal pred týždňom, zháňa ďalšie informácie od 
partnerov. Ide o medzinárodný projekt, je potrebný súhlas, resp. nesúhlas MsZ. Ak by bol 
projekt úspešný, implementuje sa až v roku 2012, ak sa schváli. Od projektu sa dá hocikedy 
odstúpiť. Projekt je zameraný na digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Je to niečo, čo rieši 
Európa a je to smer do budúcna. Dôležitou aktivitou je zriadenie kancelárie, ktorá sa bude 
zaoberať digitalizáciou exponátov. Rozpočet je vysoký, stanovilo ho mesto Ptuj. Projekt má 
veľa pozitív, avšak mesto má aj dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť.  
RNDr. Bačík – spýtal sa, či hovoril s organizáciami, ktoré vlastnia kultúrne cennosti? Myslí 
si, že pre zdravotne postihnutých je to dobrá vec. Bude výsledkom portál, resp. niečo iné? 
Ing. Marko  – výstupy nemusia byť len digitálne, môžu sa prezentovať aj inak.  
Ing. Čabák – spýtal sa, ktoré inštitúcie z uvedených krajín sa do projektu zapoja a kedy má 
ísť o finančné plnenie zo strany mesta? 
15 % z projektu je 25 500 €, niečo podobné tu už bolo, vyúčtovávala sa mzda ľudí, ktorí sa na 
projekte podieľali.  
Ing. Marko  -  tu sa tiež budú podporovať finančne ľudia, ktorí sa budú na projekte 
spolupodieľať. Sú dve agentúry, do ktorých je mesto zapojené. Prvé výdavky sa 
predpokladajú v roku 2013.  
RNDr. Bačík – kto bude vzniknuté dielo môcť užívať a predávať? 
Ing. Marko  – zrejme naň bude autorské právo, mesto bude užívateľom. Aj komerčné využitie 
do budúcna je možné.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 116/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e  
     účasť Mesta Banská Štiavnica v projekte:  DIGI pre život (digitalizáciou kultúrneho 

dedičstva  k obnove života) 
     Originálny názov: DIGI FOR LIFE (FROM DIGITIZING OF CULTURAL HERITAGE 

TO RESTORATION TO LIFE ). 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14                                                        za 13, proti 0, zdržali sa 1              
 
13. Interpelácie a dopyty 
 
PaedDr. Dobrovičová, riaditeľka ZŠ J. Kollára  - k zatepleniu ZŠ J. Kollára,v júni bolo 
dokončené zateplenie4 pavilónov. Nebol zateplený vstupný pavilón a telocvičňa. V telocvični 
je zima, učitelia tam odmietajú učiť. Požiadala, aby sa našli finančné prostriedky na 
dokončenie školy a zateplenie zostávajúcich dvoch pavilónov. Uviedla, že zateplením došlo 
k zníženiu nákladov na prevádzku. Peniaze sa využili na skvalitnenie vyučovacieho procesu.  
 
Ing. arch. Mravec -  upozornil na niekoľko vecí: 

- chodník pod terasou pána Erneka, neslúži svojmu účelu 
- Ulica Záhradná, za Pražovňou, je neprejazdná v úseku asi 20 m 
- spýtal sa, či bol uhradený nájom za školské lesy (Mgr. Babiaková - odpovedala áno) 
- Ulica Kammerhofská, stromčeky v chodníku, nik sa o ne nestará 
- stará bytovka na križovatke, pred ňou sa rozpadá asfalt okolo poklopu  
- jednosmerná doprava pri ZŠ J. Horáka, či sa bude riešiť problém obchádzky celej 

štvrte 
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- 25/I, objekt na Striebornej ulici, čo s ním, nariadenie zabezpečovacích prác bolo 
zaslané,dom znečisťuje a ohrozuje celú ulicu, na Ul. Striebornej sú kusy opadanej 
omietky 

- ako to vyzerá s padajúcou časťou cesty na Starozámockej ulici, 
- spojovací chodník popri oplotení starého zámku (pri nehnuteľnosti pána Orságha) je 

tam naváľané kamenivo z oplotenia domu pána Orságha 
- zablokovaná výstavba RD na „Bobmáli“, či sa niečo podarilo riešiť  
- plaváreň, či sa rieši náter strechy  

 
P. Ivaška 
      - obyvatelia Dolnej ulice houpozornili na nespevnenú plochu oproti Šindlerke, práši sa   
         z nej, boja sa, že sa im zašpiní dom, ktorý si zateplili.  

- priechod pre chodcov pri Mexiku navrhol riešiť, je nebezpečenstvo kolízie chodcov 
s automobilmi, chodník – východ z Mládežníckej ulice 

- zaujímal sa, či sa bude robiť vyhodnotenie parkovísk, vrátane personálneho obsadenia 
- ako vyzerá program potravinovej pomoci, aký bude systém distribúcie 

 
H. Koťová – poďakovala za vytvorenie bezbariérového vstupu na Ulici Učiteľská č. 2  

- spýtala sa ako sa bude riešiť ubytovanie pre bezdomovcov (nocľah a sprcha),  
v spolupráci s Komisiou SZaB, navrhla lokalitu Šobov,  

- požiadala o pomoc a poradenstvo aj prednostku MsÚ, pozvú ju na Komisiu SZaB 
- požiadala za Kluby dôchodcov, potrebujú vysávač a fit loptu na cvičenie 
- požiadala JUDr. Lukačko o vytvorenie bezbariérového vstupu do MŠ Drieňová 
- na Ulici Kolpašskej (pod Dobríkovcami) nesvieti svetlo 
- oproti IRS na chodníku je otvorený kanál, hrozí nebezpečenstvo úrazu    
- Zväz telesne postihnutých žiada vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu pošty 
- s riaditeľkou ZŠ J. Kollára predbežne rokovala o možnosti zriadenia poslaneckej 

kancelárie v budove školy na Drieňovej, v ŠN a na web stránke mesta by sa zverejnila 
informácia, kedy budú poslanci k dispozícii 

 
Mgr. Chovanová -  spýtala sa: 

- kto vlastní dom na Ulici Farskej (v blízkosti SKŠ), je zdevastovaný, chodia tam mladí 
fetovať a fajčiť, objekt treba zabezpečiť 

- naniesla požiadavku obyvateľov Ul. Pod Paradajzom, cesta je neprejazdná, žiadala jej 
úpravu 

- prístup ku Spojenej katolíckej škole je v zlom stave, časť Ul. Mládežníckej ku plavárni  
Ing. arch. Mravec – taktiež schody ku škole sú v zlom stave aj schody ku plavárni 
 
Ing. Čabák - ku predchádzajúcej interpelácii, pschody treba opraviť, je to majetok mesta 

- v zápisoch zo zasadnutia komisií sú zle uvedené skratky inštitúcií (MsÚ, ObÚ), treba 
dať na to pozor 

- v ŠN je odvolávka na povinnosť vypilovať konáre, aj tie, ktoré zasahujú do 
elektrického vedenia (vo VZN toto nie je uvedené) 

- obchádzka Ul. Akademická, je zle označená 
- kanalizácia ulíc „starého mesta“ +  Katova a Spojná, spýtal sa či sa bude robiť a kedy? 

Mgr. Babiaková – odpovedala: dnes prišlo plnenie investičného plánu zo StVS, info 
poskytla. Tento rok sa už nebude robiť (prečítala celý list, zverejní sa v ŠN). Celková dĺžka 
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 kanalizácie bude 3094 m. Doba výstavby je 18 mesiacov.  Zatiaľ nie je určený termín začatia 
prác, predpoklad je v jarných mesiacoch nasledujúceho roka.  
 
Ing. Čabák – na Ul. Vodárenskej „zmizol“ jeden objekt, riešila to Komisia rozvoja 
a výstavby mesta (zápis v prílohe), či to nehraničí s deštrukciou KPÚ  

- urgoval značenie Ulice Bottovej (tabuľka zatiaľ neprišla) 
- výplatný lístok, ktorý dostávajú poslanci MsZtreba zjednodušiť   
- automobilové preteky Zlatá cesta – boli ich zástancovia aj odporcovia, komunikácia 

pred začatím akcie mohla byť lepšia, bol predĺžený víkend, chalupári nevedeli 
o obmedzeniach, neboli zverejnené dostatočné informácie, v budúcnosti by bolo 
prínosom, aby bola lepšia komunikácia s občanmi  

- digitalizácia MsZ smerom k občanovi (web stránka mesta), žiadal, aby mali občania 
možnosť komunikovať s poslancami, aj spôsobom kancelárie  

- žiadal do materiálov predkladaných do MsZ (majetkové veci) uvádzať aj dátum, kedy 
žiadosť bola doručená na MsÚ 

- ku prerokovaniu pripomienok, ktoré neboli zohľadnené – ÚPD Počúvadlianske jazero, 
bolo prijaté uznesenie, predpokladal, že MsZ nebude rozhodovať o tom, ktorej 
pripomienke sa vyhovie, to musí posúdiť obstarávateľ, je dôležité nájsť prienik medzi 
osobným záujmom a verejným záujmom a podnety uzatvárať 

Mgr. Babiaková – k ÚPD Počúvadlianske jazero, prečítala znenie prijatého uznesenia, 
termín je stanovený do 30. 11. 2011, potom sa predloží informatívna správa do MsZ 
 
Ing. Blaškovičová – žiadala opíliť lipu pod kostolom na Štefultove, pri parkovisku 

- rozhlas v miestnej časti Štefultov nefunguje, mesto je majiteľom kultúrneho domu, 
ktorý je v správe OZ ŠK Štefultov, čo sa dá vo veci robiť? 

- mestský rozhlas, ktorý vysiela centrálne, na Štefultove nefunguje  
- spýtala sa, či postačuje 500 € na kosenie suchého tajchu (treba kosiť 3x ročne), žiadala 

doklad, ako sa peniaze využili 
- žiadala vo výplatnej páske poslanca MsZ rozpísať, koľkokrát sa zúčastnili rokovaní 
- spýtala sa, kedy bude vybudovaný vodovod k 2 RD za nemocnicou na Drieňovej 

 
Mgr. Palášthy – poďakoval za čistenie ulice G. Gwerkovej 

- spýtal sa, kedy bude otvorená zrekonštruovaná cesta Ul. Akademická 
Mgr. Babiaková – predpokladaný termín je do konca októbra   
 
Ľ. Barák – žiadal odstrániť náletové dreviny na starom ihrisku (nad obchodmi v svahu) 
schody ku plavárni sú zarastené 
- cesta ku Kalvárii, Ul. Hájik, autá parkujú hocikde na lúke, navrhol to regulovať 
- riešiť problémovú mládež na Drieňovej, požiadal o viac kontrol MsPo 
- spýtal sa, či budú nové autobusové zastávky osadené tento rok 
- ZŠ J. Kollára – zateplenie chýbajúcich pavilónov, veci boli prerokované na  
stretnutí rady školy, riešili aj opravu dlažby na vstupe do školy  

- poďakoval za FK Sitno mestu za spoluorganizovanie 1. ročníka majstrovstiev Banskej 
Štiavnice vo varení gulášu, v okolí štadióna je tiež problém s parkovaním, ktorý robia 
hlavne nedisciplinovaní šoféri, bude potrebné navrhnúť režim parkovania 
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JUDr. Volf  -  výstavba bytoviek na Drieňovej, značenie dopravy je uspokojivé 
- neporiadok zo zatepľovaných bytoviek, treba stavebné firmy upozorniť na 

dodržiavanie poriadku 
Mgr. Babiaková – navrhla, aby TS m. p. napísali upozornenie pre SBD na zabezpečenie 
poriadku 
 
RNDr. Bačík – stavebné firmy boli upozornené na dodržiavanie poriadku, 

- obrátili sa na neho občania bývajúci na Ul. Bratská č. 14, 15, 16, výstavbou RD v ich 
blízkosti sa cítia dotknutí, námietky k vodovodnej prípojke neboli brané do úvahy, po 
ulici chodia nákladné autá, prístupová cesta mala byť popod bytovky, problém bude aj 
s odhŕňaním snehu 

- problém bezdomovcov bude riešený, bola vykonaná obhliadka 
- oslovil zamestnancov MsÚ, ktorí majú na starosti šport, plocha na ihrisko – aj ľadová, 

či by sa dala riešiť pri štadióne, kde je zázemie, resp. pri ihriskách na Drieňovej, 
poprosil aj Komisiu rozvoja mesta a výstavby, aby vec riešila 

-  
I.Beňo – požiadal: 

- o opravu ďalších chodníkov na Drieňovej, resp. ich rekonštrukciu  
- o opravu mestského rozhlasu na Drieňovej, momentálne nefunguje  
- aby zasadnutia MsZ boli striedavo v doobedňajších aj popoludňajších hodinách 

Ing. Marko  – k funkčnosti mestského rozhlasu, poruchy treba hlásiť hneď na Odd. kultúry, 
CR a športu.  
 
Ing. Čabák -  ku výstavbe RD na Ul. Bratskej, keď začala výstavba, bolo uskutočnené 
stretnutie stavebníkov a boli dohodnuté podmienky výstavby (čistenie komunikácie počas 
stavby).      
 
Mgr. Babiaková–vedenie mesta žiada zachovanie Správy katastra v Banskej Štiavnici 

- oslovila ministra hospodárstva, aby sídlo hlavnej banskej komory bolo v Banskej 
Štiavnici, mesto ponúka Belházyovský dom pre tento účel  

- pripravuje sa zmena zákona o rozpočtových pravidlách 
- pripravuje sa zmena daní do rozpočtov samospráv „mix daní“  
- uskutočnilo sa stretnutie starostov a primátorov miest, bude sa konať mimoriadny  

snem starostov a primátorov miest SR, kde sa vyjadrí nesúhlas s navrhovanými 
zmenami v rozpočtoch a kompetenciách obcí a miest   

- pozvala prítomných na akciu Akademici v Banskej Štiavnici 2011, pri príležitosti10. 
výročiapodpísania Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici  

- k rozvoju CR sa uskutoční v dňoch 20. – 21. 10. 2011 konferencia usporiadaná 
ministerstvom dopravy,  táto bude venovaná cykloturistike 

- pripravuje sa úprava rozpočtu, treba dofinancovať ZUŠ a CVČ, kde je takmer 100 % 
nárast žiakov   

- zákony – dane a poplatky a nadväznosť na štátny rozpočet, pripravia sa návrhy  
- včera bola vykonaná kontrola v TS, m. p. v súvislosti s dodávkou nového vozidla 
- opravila sa dlažba pred vstupom do ZŠ J. Kollára, poďakovala firmám, ktoré práce 

realizovali  
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14. Záver 
 
Primátorka mesta poďakovala za konštruktívny prístup na rokovaní poslancom MsZ, 
zamestnancom MsÚ, riaditeľom organizácií zriadených mestom a všetkým prítomným. 
Zasadnutie po prerokovaní všetkých bodov ukončila o 18.25 hod.. 
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
 
 
               Ing. Ivana Nikolajová                                             Mgr. NadeždaBabiaková 
                  prednostka MsÚ    primátorka mesta  
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