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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 15. decembra 2011 

 

 

 

 

Program:  

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností  

4. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach  

5. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica  o miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO  

6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2012, 2013 a 2014  

7. Návrh Programového rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2012, 2013 a 2014  

8. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica pre roky 2012, 2013 a 2014  

9. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2012  

10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011 

11. Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 

12. Prevádzkový poriadok pre parkovanie v meste Banská Štiavnica platný pre rok 2012  

13. Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste  

14. Majetkové veci mesta   

a) Prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici na Ul. Sládkovičova, Ing. Laktiš, Ing. 

Pavol,  

b) Prevod nehnuteľnosti   na Ul. M. Kukučína v Banskej Štiavnici, Ing. Kirschner 

s manž. 

c) Prevod nehnuteľnosti   na Ul. Klinger v Banskej Štiavnici, M. Urblík 

d) Prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici na Ul. Križovatka, TÁLIA BS, s. r. o. 

e) Zámer  na  prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici ako prípad hodný osobitného  

zreteľa, J. Kružlic s manželkou. 

f) Zámer  na  prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici ako prípad hodný osobitného  

zreteľa, H. Parillová 

g) Odpredaj pozemku pod stavbou na Ul. Energetikov, MF Centrum, s. r. o.  

h) Zámer na odpredaj pozemku za účelom odvodnenia, p. Kašiarová 

i) Odpredaj pozemku pod stavbou na Ul. A. Pécha, Z. Lima Soldánová   

j) Žiadosť o predĺženie lehoty a zníženie splátok kúpnej ceny, R. Goral   

k) Zámer na prevod bytov na Ul. Dr.  Straku  7 – 15 v Banskej Štiavnici  

15. Rôzne    

a) Informatívna správa o zabezpečení a financovaní autobusovej dopravy v meste Bansá 

Štiavnica pre rok 2012 

b) Informatívna správa o finančnom príspevku pre Nemocnice a polikliniky, n. o., 

prevádzka Bratská 17, Banská Štiavnica  

16. Interpelácie a dopyty  

17. Záver 
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Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

poslanci MsZ:     Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo,  

                            Ing. Miriam Blaškovičová,  Ing. Juraj Čabák,  Mgr. Helena Chovanová,   

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

                            Lukačko, Ing. Ján Mojička, Mgr. Karol Palášthy,  Ing. arch. Peter Mravec,   

                            JUDr. Gejza Volf, Ing. Marián Zimmermann  

Ospravedlnený:   Ing. Slavomír Palovič     

                         

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.   

Ing. Jaroslav Dudík, MsL B. Štiavnica, s. r. o.  

RNDr. Pavel Bačík, BS s. r. o.  

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 

                                           JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku 

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

                                           Ing. Hlinka, odd. PaSM 

                                              

Ďalší prítomní: 

VIO TV, I. Tököly, M. Šorec, Mgr. A. Voštiarová  

deti z Praktickej školy: D. Sliacka, V. Koťová, P. Surma, P. Zajden + pani učiteľka Mgr. 

Kováčová,   PhDr. N. Bujnová, CSc.,  kronikárka, M. Bodnárová,  Rádio Regina, 

Ing. J. Totkovič, SPŠ S. Mikovíniho, Mgr. M. Kríž, ŠN   

 

      

1. Otvorenie 

 

V úvode zasadnutia Mestského zastupiteľstva vystúpili so svojím programom deti 

z Praktickej školy v Banskej Štiavnici a venovali prítomným malé darčeky.    

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

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

a všetkých prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 16 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnil poslanec Ing. Slavomír Palovič.  

Primátorka mesta navrhla vypustiť z programu rokovania bod Investičný zámer výstavby 

obchodného centra na sídlisku Drieňová z dôvodu, že na výstavbu obchodného centra pre 

reťazec TESCO je vydané právoplatné stavebné povolenie v lokalite Križovatka. Do 

programu rokovania, do bodu rôzne navrhla zaradiť nasledovné body: Informatívnu správu 

o zabezpečení a financovaní autobusovej dopravy v meste Banská Štiavnica pre rok 2012 

Informatívnu správa o finančnom príspevku pre Nemocnice a polikliniky, n. o., prevádzka 

Bratská 17, Banská Štiavnica a Návrh primátorky mesta na vymenovanie zástupcu mestskej 

samosprávy do výboru FK Sitno.  
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Za overovateľov zápisnice určila poslancov RNDr. Pavla Bačíka a PaedDr. Milana Klauza. 

Za skrutátora určila JUDr. Dušana Lukačku, zástupcu primátorky mesta. Písaním zápisnice 

bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.    

P. Ivaška – dal návrh na stiahnutie bodu Návrh primátorky mesta na vymenovanie zástupcu 

mestskej samosprávy do výboru FK Sitno, pretože nebol prerokovaný v Mestskej rade.  

Keďže neboli iné návrhy, primátorka dala hlasovať o zmene programu, ktorý navrhla, 

s akceptovaním návrhu poslanca Ivašku. Takto upravený program rokovania bol väčšinou 

hlasov schválený. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 144/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s dátumom 

15. december 2011 nasledovne:   

1.  s    d o p l n e n í m    do programu rokovania  

do bodu rôzne: 

Informatívnu správu o zabezpečení a financovaní autobusovej dopravy v meste Banská 

Štiavnica pre rok 2012 

Informatívnu správu o financovaní príspevku pre Nemocnice a polikliniky, n. o. 

prevádzka Bratská č. 17, Banská Štiavnica  

2.   v y p u s t i ť    z programu rokovania  

bod. č. 14 Investičný zámer výstavby obchodného centra na sídlisku Drieňová 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                           za 11, proti 1, zdržali sa 4  

Za: RNDr. Bačík, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, PaedDr. Klauz, 

Koťová, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann 

Proti: JUDr. Lukačko 

Zdržali sa: Antalová, Barák, Beňo, JUDr. Volf   

 

Ing. Zimmermann – povedal, že nesúhlasí s návrhom poslanca Ivašku, ale hlasovanie 

k programu bolo spolu a nemal sa ako vyjadriť. Poprosil primátorku mesta, aby do budúcna 

dala najskôr hlasovať o jednotlivých návrhoch a až potom o celom programe.   

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju, spracovala a spravodajstvo k bodu 

podala Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ.  

Diskusia:  

Ing. Čabák – Uznesenie č. 122/2011 k bodu Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky 

č. 4 ÚPD mesta Banská Štiavnica nie je splnené v časti B. Zaujímal sa, aké sú sankcie pri 

nesplnení uznesenia, nie je to riešené v hlasovacom poriadku. Malo by sa hlasovať o zmene 

uznesenia, návrh na zmenu mal byť predložený. Ak toto nebude, nedá sa materiál zobrať na 

vedomie. Mali byť uvedené dôvody, prečo nebolo splnené. Prosí si predložiť vyjadrenie. Tiež 

nie je splnené Uznesenie č. 128/2011  k bodu Digitalizácia kina Akademik v časti B. Na 

rokovaní MsR aj na stretnutí k rozpočtu pred rokovaním MsZ táto položka bola. Ak nebudú 

uznesenia alternatívne opravené, dal návrh, aby sa o bode nerokovalo.  
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Ing. Blaškovičová – k interpeláciám a dopytom z minulého zasadnutia MsZ, v odpovedi k 

parkovisku pod kostolom, nepáči sa jej odpoveď p. Vahlandta, nie je uvedený vlastník 

pozemku, jeho výmera. Očakávala, že toto bude uvedené. zle bol interpretovaný jej dopyt 

ohľadne verejného osvetlenia na Štefultove, zaujímala sa o režim svietenia ako taký, prečo 

osvetlenie nesvieti vo večerných hodinách K interpelácii Ing. Paloviča - opilovanie kríkov, 

čistenie mesta - zeleň zasahujúcu do verejného priestranstva by si mali riešiť občania - 

vlastníci automaticky, nie na upozornenie. K Frauenbergu – režim upratovania vypracovaný  

nie je, odpoveď ju zarazila, vysvetlenie nie je postačujúce. 

JUDr. Lukačko – k Uzneseniu č. 122/2011, dal návrh na predĺženie termínu na splnenie 

uznesenia v časti B do konca januára 2012.  

Ing. Čabák -  k Uzneseniu č. 128/2011, ide o závažnejšiu vec, časť B, požiadavky na 

digitalizáciu kina Akademik mali byť zapracované do návrhu rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica na rok 2012, bolo to aj na rokovaní MsR. MsZ uznesenia schváli menovitým 

hlasovaním, pri kontrole plnenia sa dozvie, že nie sú realizované. Čo sa bude robiť, rokovací 

poriadok s tým nepočíta.  

Mgr. Babiaková – pri Uznesení č. 122/2011 treba predĺžiť termín jeho splnenia. Uznesenie č. 

128/2011 – je predložený návrh rozpočtu,  vie sa, aké má mesto finančné možnosti, treba 

povedať priority a odkiaľ finančné prostriedky zobrať. Mesto dostalo ponuku, možno by to 

bolo aj za cenu úveru, aby sa kino zachovalo. Dnes sa to povedať nedá. Ak sa dá návrh, 

z ktorej položky to zobrať, môže sa to zaradiť.  

P. Ivaška – keď sa Mesto chce pripraviť na výzvu, kde sa budú z ministerstva kultúry  žiadať 

financie, o čo sa môže oprieť a na základe čoho môžu byť peniaze poskytnuté, keď nie sú 

zahrnuté v rozpočte? 

Mgr. Babiaková – ak chce byť Mesto  úspešné, musí zdokladovať spolufinancovanie. Ak 

potreba finančných prostriedkov bude, je potreba digitalizácie, pripraví sa správa a povie sa, 

či sú vlastné zdroje, alebo nie. Dalo by sa to urobiť rozpočtovým opatrením.  

Ing. Čabák – môže sa Mesto začať uchádzať o veci, ktoré nie sú v rozpočte? 

Mgr. Babiaková -  môže, Mesto reaguje aj na výzvy.  

Ing. Blaškovičová – požiadavka na digitalizáciu kina sa schválila 8. 11. 2011, prečo to nie je 

zaradené v návrhu rozpočtu? 

Mgr. Babiaková – hľadajú sa zdroje, výdavok nie je krytý príjmom. Dá sa schváliť zmena 

rozpočtu, resp. schváliť rozpočtové opatrenie.  

RNDr. Bačík – môže sa niečo vyčiarknuť z rozpočtu a dať na kino, alebo výdavok kryť 

úverom. Chcel podporiť digitalizáciu kina, ale vie, že na to nie sú peniaze v rozpočte.  

Mgr. Babiaková – treba predložiť návrh na zmenu uznesenia, ako bude výdavok krytý.  

JUDr. Lukačko – dal návrh na zmenu uznesenia č. 128/2011v bode B, doplniť ... v prípade, 

že by mesto získalo zdroje a bolo úspešné v projekte, MsZ žiada, aby v najbližšom MsZ bola 

vykonaná úprava rozpočtu.  

Ing. Čabák – navrhol, aby sa o bode nerokovalo, tento sa presunul na záver MsZ a písomne 

boli pripravené zmeny uznesení.  

Mgr. Babiaková – navrhla kontrolu plnenia uznesení zobrať na vedomie, dve uznesenia, 

ktoré nie sú splnené by sa mali zrušiť a prijať dve nové uznesenia.  

Ing. arch. Mravec -  v médiách bola zverejnená správa, že ministerstvo financií uvoľnilo 

prostriedky na digitalizáciu kín, 

- nebol spokojný s odpoveďami na svoje interpelácie z minulého MsZ, týkajúce sa 

parkovania na Ul. Botanická a oplotenia pred domom pani Valentíkovej. Veci by sa 

dali riešiť aj jednoduchšie.  
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Mgr. Babiaková - dala hlasovať o:  

A.  vzatí na vedomie kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ v Banskej Štiavnici 

konaného dňa 8. 11. 2011.   

Spýtala sa, či má niekto pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh? Nebolo tomu tak a dala 

hlasovať aj o  

B. schválení 

predĺženia termínu plnenia uznesenia č. 122/2011 v časti 2. do 31. 1. 2012.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo 

Uznesenie č. 145/2011 

 

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 8. novembra 2011.   

 

Prítomných 14, hlasovalo 14                                                             za 9, proti 1, zdržali sa 4  

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Mgr. Chovanová, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko,  

Ing. Mojička, JUDr. Volf,  Ing. Zimmermann 

Proti: Ing. Čabák 

Zdržali sa: Ing. Blaškovičová, Ivaška, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy 

Nehlasoval: Barák, Beňo   

 

B. S c h v a ľ u j e 

predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 122/2011 v časti 2. do 31. 1. 2012.   

 

Prítomných 14, hlasovalo 14                                                             za 9, proti 1, zdržali sa 4 

Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Mgr. Chovanová, Ivaška, Koťová, JUDr. Lukačko,  

Ing. Mojička, Mgr. Palášthy 

Proti: Ing. Čabák 

Zdržal sa: Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, PaedDr. Klauz 

Nehlasoval: JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

 

Ing. Čabák – je proti tomuto uzneseniu, pretože je najprv prijaté, resp. nesplnené uznesenie 

potrebné zrušiť a až potom prijať nové. Nemôže sa hlasovať aj o platnom uznesení aj 

o návrhu na jeho zmenu. O bode nemôže hlasovať, čo žiadal uviesť aj do zápisu. Žiadal 

predložiť písomné návrhy na uznesenie.  

JUDr. Lukačko – prečítal návrh doplnenia uznesenia č. 128/2011 o bod C., s tým že v bode 

B. bude uvedený rok 2013, a doplní sa text.... Pokiaľ by Mesto Banská Štiavnica bolo úspešné 

v žiadosti o financovanie digitalizácie kina pri I. úprave rozpočtu túto zapracovať do zmien 

rozpočtu pre rok 2012.   

Ing. Čabák – spýtal sa, či bol dodržaný rokovací poriadok? Nehlasovalo sa o jeho návrhu, 

aby bol tento bod stiahnutý z rokovania. Myslí si, že všetky hlasovania, ktoré boli, sú 

neplatné, pretože nebol dodržaný rokovací poriadok.  

Mgr. Babiaková – spýtala sa, či má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Dala 

hlasovať o návrhu JUDr. Lukačku.  

JUDr. Lukačko – stiahol späť svoj návrh, týkajúci sa uznesenia č. 128/2011. 
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3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľností  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 

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

podal Ing. Čabák, poslanec MsZ – materiál bol zverejnený, prečítal dôvodovú správu, 

pripomienka k nemu bola len z Komisie rozvoja a výstavby mesta (zápis z komisie tvorí 

prílohu zápisnice), ostatné komisie ho prerokovali bez výhrad.   

Diskusia:  

Ľ. Barák – v Čl. II, bode 1. treba opraviť písomné označenie jednotlivých odsekov. 

Ing. Čabák – v § 9, bode 2  doplniť „o“ dani z nehnuteľnosti. 

Ing. arch. Mravec -  v Čl. IV, bode 1, písm. c) nie je doplnená citácia v zmysle odporučenia 

Komisie rozvoja a výstavby mesta (ďalej KRaVM) „a po vytvorení nového lesného fondu do 

plánovania prvej prebierky“. Toto predniesol ako pozmeňujúci návrh uznesenia.  

Ing. Lievajová -  pri spracovaní návrhu VZN vychádzala zo zákona, uvedené znenie je 

citácia zo zákona.  

Ing. Blaškovičová – zaujímala sa, koľko dní má byť návrh VZN vyvesený? 

Mgr. Babiaková – VZN má byť zverejnené 15 dní na úradnej tabuli mesta a web stránke 

mesta, z toho 10 dní je lehota na zozbieranie pripomienok, 3 dni pred rokovaním MsZ ich 

vyhodnotenie musia dostať poslanci. Zákonom stanovené podmienky boli splnené.   

Ing. arch. Mravec – k návrhu z KRaVM, keď sa vyrúbe les, kým sa začne využívať lesný 

fond musí sa platiť 20 r. daň z pozemku.  

Mgr. Babiaková – pri tvorbe VZN sa musí dodržať a rešpektovať zákon.  

Ing. Lievajová -  pozemky sú oslobodené za dobu, pokiaľ je tam holina a nedajú sa využívať.  

Mgr. Palášthy – k návrhu poslanca Mravca, keď návrh nie je v rozpore so zákonom, či to 

môže byť prijaté? 

Mgr. Babiaková – v návrhu VZN je uvedené, čo všetko môže byť oslobodené od dane 

z pozemkov.        

H. Koťová – k Čl. IV, bodu 3 sa spýtala, či môže byť od dane oslobodený aj ten, kto 

uvedených občanov opatruje? 

Ing. Lievajová – oslobodený môže byť len držiteľ takéhoto preukazu, ktorý vlastní 

nehnuteľnosť.  

Ing. Čabák – v zmysle poučenia, MsZ neschvaľuje návrhy VZN, ale sa na nich uznáša.  

Znenie návrhu v bode A je uvedené, navrhol doplniť bod B. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

viazanie finančných prostriedkov získaných zvýšením dane z nehnuteľnosti na: 

1. opravu miestnych komunikácií 

2. spolufinancovanie projektov  

3. rezervu na sanáciu havarijných stavov miestnych komunikácií a oporných múrov 

Ing. Lievajová – v návrhu rozpočtu je zapracovaných 15 tis. € na riešenie havarijných stavov, 

zostatok  16 tis. € je v prebytku.  

Ing. Čabák – zobral späť svoj návrh na doplnenie uznesenia o bod B.   

spýtal sa poslanca Mravca, či trvá na svojom pozmeňujúcom návrhu, týkajúcom sa Čl. IV, 

bodu 1, písm. d) novovzniknuté lesné pozemky, do začatia výkonu ťažby?  

Ing. arch. Mravec – áno.   

Ing. Lievajová -  vysvetlila, že oslobodiť sa dá len to, čo je vymedzené zákonom. Zmeny sa 

dajú robiť len na základe zmien v katastri nehnuteľností (ďalej KN). Smerodajný je stav 

v KN. Ak vznikne lesný pozemok, kataster to zaregistruje a mesto ho automaticky od dane 

oslobodí.  

Mgr. Babiaková – spýtala sa hlavného kontrolóra, či je návrh možné zapracovať?   
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Ing. Láslo – nie je to možné, je to v rozpore so zákonom.  

Ing. Dudík – ak je TTP prevedený do lesa, spadá pod oslobodenie do prvej odobierky.  

 

Primátorka mesta dala hlasovať najskôr o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mravca:  

Prítomných 16, hlasovalo 16                                               za 1, proti 6, zdržali sa 9 

Za: Ing. arch. Mravec  

Proti: RNDr. Bačík, Barák, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Zdržali sa: Antalová, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, Koťová, 

Ing. Mojička, Mgr. Palášthy 

Tento návrh neprešiel.  

Ďalšie hlasovanie bolo o celom návrhu VZN. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 146/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle §-u 6 ods. 1 a §-u 11  ods. 4 bod g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle §-u 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 

2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2  zákona NR SR č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov  sa   u z n i e s l o   na Všeobecne 

záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica  č. 6/2011 o dani z nehnuteľnosti.  

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                            za 15, proti 0, zdržal sa 1 

Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, 

Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: Ing. arch. Mravec  

 

4. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach   

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 

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

podal Ing. Čabák, poslanec MsZ – materiál bol zverejnený, prerokovaný v komisiách MsZ, 

pripomienka k nemu bola len z Komisie rozvoja a výstavby mesta (KRaVM): 

1. v Čl. 4, bode 12 odvádzanie dane za ubytovanie riešiť polročne,  

2.    v Čl. 2, bode 5 a) zvýšiť sadzbu dane za psov chovaných v bytových domoch na 40   

€/1pes/1rok. 

Diskusia: 

Ľ. Barák – dal návrh v Čl. 5, bode 4 zvýšiť sadzbu dane na 100 € ročne za predajný automat.     

Ing. Blaškovičová – spýtala sa, aký je to predajný automat a či sadzba dane bola aj predtým 

66 €? 

Ide o predajné automaty napr. v školách a nemocnici, predaj čokolády, čaju, kávy.   

Ing. Čabák – dôvodová správa uvádza, čo sa mení, ostatné je bez zmien.  

RNDr. Bačík – treba sa pozrieť, čo sa v predajných automatoch predáva, hlavne v školách. 

Podporuje návrh poslanca Baráka, hoci zvýšenie poplatku sa môže prejaviť zvýšením ceny 

predávaného tovaru.   

Ľ. Barák – vzal späť svoj pozmeňujúci návrh.  
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Primátorka mesta dala hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odporučila Komisia rozvoja 

a výstavby mesta (KRaVM):   

1. návrh: v Čl. 4, bode 12 odvádzanie dane za ubytovanie riešiť polročne 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                     za 6, proti 8, zdržali sa 2 

Za: Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy 

Proti: RNDr. Bačík, Barák, Beňo, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, JUDr. Volf, 

Ing. Zimmermann 

Zdržali sa:  Antalová, Koťová 

 

2. návrh: v Čl. 2, bode 5 a) zvýšiť sadzbu dane za psov chovaných v bytových 

domoch na 40 €/1pes/1rok. 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                     za 9, proti 5, zdržali sa 2 

Za: Barák, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, Ivaška, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Ing. 

Mojička, Ing. arch. Mravec, JUDr. Volf 

Proti: RNDr. Bačík, Beňo, Ing.Čabák, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann  

Zdržali sa: Antalová, Koťová 

Z pozmeňujúcich návrhov bol prijatý len druhý návrh a hlasovalo sa o celkovom návrhu 

VZN. Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 

 

Uznesenie č. 147/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle §-u 6 ods. 1 a §-u 11  ods. 4 bod g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa  u z n i e s l o    na Všeobecne záväznom 

nariadení Mesta Banská Štiavnica č.  7/2011   o miestnych daniach, s pripomienkou: 

v čl. 2, bode 5 a) zvýšiť sadzbu dane za psov chovaných v bytových domoch na 40 

€/1pes/rok.  

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                              za 16, proti 0, zdržal sa 0    

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. 

Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

5. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za KO a DSO   

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 

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

podal Ing. Čabák, poslanec MsZ – materiál bol zverejnený, prerokovaný v komisiách MsZ, 

pripomienky boli vyhodnotené. Pripomienka Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou, 

nebola akceptovaná, pretože v zimných mesiacoch je problematický prejazd takmer na celom 

území mesta. (Zápisnica z komisie tvorí prílohu zápisnice). Informačná správa o plnení 

prijatých limitov v oblasti triedeného zberu je pripojená k materiálu návrh rozpočtu TS, m. p..    
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Diskusia:  

Ing. arch. Mravec – Čl. 9, zníženie a odpustenie poplatku, bod č. 5, , je problematické získať 

potvrdenie u poplatníka, ktorý býva mimo Banskej Štiavnice napr. na priváte. Pri 

poplatníkoch ubytovaných na internátoch nie je problém získať potvrdenie o prechodnom 

pobyte.  

Ľ. Barák – zaujímal sa o výšku doplatku z rozpočtu mesta na zabezpečenie a likvidáciu 

odpadu,  na rok 2012 to predstavuje sumu 346 000 €. Kto dlh sanuje? 

Mgr. Babiaková – metodika výpočtu poplatku je uvedená v dôvodovej správe. Uviedla, že 

doteraz nemuselo doplácať mesto preto, lebo sa strata vykrývala podnikom sociálnych 

služieb.  

Ing. arch. Mravec – v Čl. 9, bode 4 dal návrh v prvej vete vypustiť slovo „súčasne:“. Keďže 

mu bolo vysvetlené, že táto zmena textu nebude mať žiadny praktický dopad, stiahol späť 

svoj pozmeňujúci návrh.  

Mgr. Babiaková – keďže už neboli žiadne iné návrhy, dala hlasovať o pôvodnom návrhu 

VZN. 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 148/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle §-u 6 ods. 1 a §-u 11  ods. 4 bod g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa  u z n i e s l o  na Všeobecne záväznom 

nariadení Mesta Banská Štiavnica č.  8/2011 o miestnych daniach. 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                               za 16, proti 0, zdržal sa 0 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. 

Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2012, 2013 a 2014 

 

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

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

podala primátorka mesta – uviedla, že bežný rozpočet mesta je navrhnutý ako prebytkový, 

kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový s tým, že schodok bude vykrytý prebytkom 

bežného rozpočtu a bankovým úverom a úverom zo ŠFRB. Návrh rozpočtu bol zverejnený,  

uskutočnilo sa k nemu niekoľko stretnutí, bol predložený na rokovanie komisií MsZ.  

Diskusia:   

RNDr. Bačík – ekonomická komisia upozornila na vysoké úverové zaťaženie mesta. Splátky 

úverov negatívnym spôsobom ovplyvňujú zabezpečenie činnosti samosprávy. Pokiaľ nedôjde 

k zníženiu zadlženosti mesta, bude ohrozené finančné zabezpečenie chodu mesta.   

Mgr. Babiaková -  dala hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch:  

Pripomienky pána Foltána (jednotlivé návrhy vysvetlila) a z komisií MsZ – tvoria prílohu 

zápisnice.  
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Hlasovalo sa o návrhu občana J. Foltána – náter strechy hasičskej zbrojnice 650 € - 

schválené.  

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

 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Príjmy bežný rozpočet:  

 

RNDr. Bačík – zvýšiť príjmovú položku č. 11 - daň za psa o 1000 € v súvislosti so zvýšenou 

sadzbou dane - schválené 

 

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

 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. 

Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ing. Blaškovičová – zvýšiť príjem z predaja budov, položka č. 3 o 50 tis. € - schválené 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                   za 15, proti 0, zdržal sa 1 

 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. 

Palášthy, JUDr. Volf 

Proti: 0 

Zdržal sa: Ing. Zimmermann 

 

Bežné výdavky:  

 

Ing. arch. Mravec – znížiť energie, položka č. 632 001, r. 6 o 5 tis. € - neschválené 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                   za 2, proti 4, zdržali sa 10 

 

Za: Koťová, Ing. arch. Mravec  

Proti: Beňo, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Ing. Zimmermann  

Zdržali sa: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf 

 

Ing. arch. Mravec – znížiť bežné výdavky, všeobecné služby,  r. 22, pol. č. 637 004 o 5 tis. € 

- schválené.  

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                    za 14, proti 0, zdržali sa 2 
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Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, 

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf 

Proti: 0 

Zdržal sa: Beňo, Ing. Zimmermann 

 

Ing. Blaškovičová – ochrana pred požiarmi, rozpísať sumu položky č. 633 007, r. 87, 

materiál a vybavenie 3750 € a vytvoriť položku nákup materiálu a náter strechy 250 € 

o tomto návrhu sa nehlasovalo, ide len o úpravu v rámci jednej položky.  

 

RNDr. Bačík – zvýšiť položku  č. 633 006, r. 103, nákup košov a sáčkov pre chovateľov 

psov o 500 € - schválené.  

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                   za 15, proti 0, zdržal sa 1 

 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. 

Palášthy, JUDr. Volf 

Proti: 0 

Zdržal sa: Ing. Zimmermann 

 

RNDr. Bačík – rozvoj obcí, položka č. 641 001, r. 156, čistenie MK zvýšiť o 500 € - 

neschválené.  
 

Prítomných 16, hlasovalo 15                                        za 6, proti 6, zdržali sa 3, nehlasoval 1  

 

Za: JUDr. Lukačko, PaedDr. Klauz, RNDr. Bačík, Mgr. Palášthy, Antalová, Koťová 

Proti: Ing. Blaškovičová, Ing. arch. Mravec, Ivaška, Ing. Čabák, JUDr. Volf, Beňo 

Zdržali sa: Mgr. Chovanová, Barák, Ing. Zimmermann 

Nehlasoval: Ing. Mojička 

 

Ing. arch. Mravec -  rozvoj obcí, položka č. 641 001, r. 156, čistenie MK znížiť o 3 tis. € - 

neschválené.  

 

Prítomných 16, hlasovalo 15                                           za 5, proti 7, zdržali sa 3, nehlasoval 1 

 

Za: Mgr. Chovanová, Ing. arch. Mravec, Ivaška, Ing. Čabák, Ing. Blaškovičová 

Proti: Barák, Beňo, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, JUDr. Volf, Ing. 

Zimmermann 

Zdržali sa: Antalová, RNDr. Bačík, Koťová 

Nehlasoval: Mgr. Palášthy   

 

Ing. arch. Mravec – zníženie položky č. 635 006, r. 107, zimná údržba – iní dodávatelia o 4 

tis. € - neschválené.   

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                    za 3, proti 4, zdržali sa 9 
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Za: Ing. arch. Mravec, Mgr. Chovanová, Mgr. Palášthy 

Proti: Beňo, Ing. Zimmermann, JUDr. Volf, Ing. Blaškovičová 

Zdržali sa: Barák, Ing. Čabák, JUDr. Lukačko, RNDr. Bačík, PaedDr. Klauz, Ing. Mojička, 

Koťová, Antalová, Ivaška 

 

Ing. arch. Mravec - transfer zimná údržba, položka 641 001, r. 108, navrhuje v rokoch 2013 

a 2014 znížiť o 6 tis. €. Ide o výhľadovú úpravu, o návrhu sa nehlasovalo.   

 

Ľ. Barák – príspevok na OOCR, znížiť položku, r. 123 o 7 tis. €. (vysvetlenie k položke 

podal Ing. Marko, zníženie sumy ohrozí výšku št. dotácie a tým aj fungovanie OOCR) – 

neschválené.  

 

Prítomných 16  hlasovalo 16                                                            za 5, proti 7, zdržali sa 4 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Ing. Mojička, Koťová  

Proti: Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, PaedDr. Klauz, Ing. arch. 

Mravec, Mgr. Palášthy 

Zdržali sa:  Beňo, JUDr. Lukačko, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann  

 

Ing. Blaškovičová -  položka č. 637 004, r. 144 zhodnocovanie odpadov, zmeniť formuláciu 

položky (Ing. Lievajová vysvetlila položku). O tomto návrhu sa nehlasovalo.   

 

Ľ. Barák – znížiť položku 637 002 športové súťaže – ceny o 700 € a zvýšiť r. č. 183 náter 

strechy na štadióne. O návrhu sa nehlasovalo, poslanec Barák svoj návrh stiahol. 

 

Hlasovanie o doplnení návrhu uznesenia:  

Ing. Čabák – navrhol schváliť viazanie finančných prostriedkov získaných zvýšením dane 

z nehnuteľností na:  

1. opravu miestnych komunikácií 

2. spolufinancovanie projektov 

3. rezervu na sanáciu havarijných stavov MK a oporných múrov  

Návrh bol schválený.   

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

 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. 

Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Potom nasledovalo hlasovanie o celkovom návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 149/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

I. rozpočet Mesta Banská Štiavnica pre rok 2012 nasledovne: 

2. Bežný rozpočet 

- príjmy              5 147 961 €     

- výdavky              3 028 637 €  
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3. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              1 502 798 €      

- výdavky              2 478 809 €      

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

a. Základná škola J. Horáka    26 982 €      

b. Základná škola J. Kollára    12 470 €      

c. Základná umelecká škola    12 720 €      

d. Centrum voľného času    12 450 €      

e. MŠ Bratská      12 070 €      

f. MŠ 1. mája        5 000 €     

g. MŠ Mierová                                          3 560 €  

Spolu:       85 252 € 

 

5. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

a. Základná škola J. Horáka   691 111 €  

b. Základná škola J. Kollára   430 267 €  

c. Základná umelecká škola   238 579 €  

d. Centrum voľného času   164 611 €  

e. MŠ Bratská     193 409 €  

f. MŠ 1. mája     254 000 € 

g. MŠ Mierová                                        85 676 € 

Spolu:              2 057 653 € 

 

6. Rozpočet spolu 

- príjmy                        6 736 011 €  

- výdavky              7 565 099 €  

 

7. Finančné operácie 

- príjmy              1 044 486 € 

- výdavky      143 300 €  

 

II. vyrovnanie schodku rozpočtu návratnými zdrojmi financovania a to konkrétne   

     čerpaním bankového úveru a úveru zo ŠFRB.     

 

III. viazanie finančných prostriedkov získaných zvýšením dane z nehnuteľností na: 

1. opravu miestnych komunikácií 

2. spolufinancovanie projektov  

3. rezervu na sanáciu havarijných stavov miestnych komunikácií a oporných múrov 

 

B.  B e r i e    n a   v e d o m i e  

a)  výhľadový  viacročný rozpočet Mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  

mesta na roky 2013 a 2014  

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 

2012 - 2014. 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                   za 15, proti 0, zdržal sa 1 
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Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, 

Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: Ing. arch. Mravec  

 

7. Návrh Programového rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2012, 2013 

a 2014 

 

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

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

podala primátorka mesta – je spracovaný v zmysle zákona, na základov podkladov vedúcich 

oddelení.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 150/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u je  

      programový rozpočet Mesta Banská Štiavnica na roky 2012, 2013 a 2014.  

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                     za 15, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 

 

Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, 

Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: Ing. arch. Mravec  

 

8. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2012, 2013 a 2014 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju P. Heiler, riaditeľ TS, m. p., 

spracovateľkou je K. Bukátová, vedúca ekonomického úseku. Spravodajstvo k bodu podal 

JUDr. Lukačko, zástupca primátorky mesta – rozpočet je spracovaný ako vyrovnaný. Na 

základe odporučenia Mestskej rady bol k materiálu doložený Finančný plán na rok 2012 

a Informatívna správa o plnení prijatých limitov v oblasti triedeného zberu k 30. 11. 2011.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 151/2011 

 

Mestské   zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

  rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica na rok 2012    

  nasledovne: 

        Bežný rozpočet   2012  

  -  príjmy                               707 722  € 

  -  výdavky                                707 722 €  
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B. B e r i e     n a    v e d o m i e 

       výhľadový rozpočet na roky 2013, 2014 

 

        Bežný rozpočet  2013 

  -  príjmy      712 102 € 

                       -  výdavky                                 712 102 € 

 

        Bežný rozpočet  2014 

                       - príjmy      712 102 € 

                       - výdavky                                  712 102 €  

 

Prítomných: 15, hlasovalo 15                                     za 13, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1 

 

Za: RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, 

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti:0 

Zdržal sa: Ing. arch. Mravec  

Nehlasovala: Antalová  

 

9. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 

2012 

 

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

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

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   

  

Uznesenie č. 152/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S ch v a ľ u j e   

      návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2012. 

 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                    za 15, proti 0, zdržal sa 0 

 

Za: RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, 

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0                                

 

10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011 

 

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

Mesta Banská Štiavnica. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Zimmermann, poslanec MsZ.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
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Uznesenie č. 153/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za 2. polrok   

      2011. 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                     za 16, proti 0, zdržal sa 0  

 

Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, 

Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

11. Návrh na odmenu hlavného kontrolóra 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spravodajstvo k bodu podal Ing. Zimmermann, 

poslanec MsZ.  

Diskusia:  

PaedDr. Klauz – vzhľadom na napätú situáciu v meste navrhol odmenu skresať o 5 %.  

I.Beňo -  súhlasí s vyplatením odmeny vo výške 10 %, vzhľadom na situáciu v štáte.  

Ľ. Barák – správa je obsiahla, návrh odporučila MsR, spýtal sa, či aj zamestnanci MsÚ 

dostali odmenu? Bolo by dobre, keby ju dostali.  

Mgr. Babiaková – uviedla, že sú ušetrené peniaze, Ing. Láslo robí aj nad rámec svojej 

pracovnej náplne.  

Ing. Čabák – po úprave zákona je hlavný kontrolór jediný zamestnanec samosprávy, ktorý 

podlieha MsZ aj voľbou. MsZ na základe jeho činnosti má kompetenciu rozhodovať o jeho 

plate.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 154/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e     

v zmysle §-u 18c, odseku 5, zákona SNR č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Mariánovi Láslovi vo 

výške  10 % súhrnu mesačného platu, vyplateného za rok 2011.       

 

 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                     za 12, proti 2, zdržal sa 1  

Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, Koťová,      

        JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: PaedDr. Klauz, Ing. arch. Mravec    

Zdržal sa: Ing. Blaškovičová  

 
 



- 198 - 

 

12. Prevádzkový poriadok pre parkovanie v meste Banská Štiavnica platný pre rok 

2012  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju P. Heiler, riaditeľ TS, m. p., 

spracovateľkou je  K. Hornická, samostatný referent TS, m. p.. Spravodajstvo k bodu podal 

JUDr. Lukačko, zástupca primátorky mesta – vybral dôležité state, zdôraznil zmeny oproti 

roku 2011 (sú vyznačené v materiáli farebne). Na parkovisku pod Novým zámkom sa robí 

dočasná ľadová plocha, oficiálne sa znížili 4 parkovacie miesta. Cena za parkovacie karty 

a rezidentské karty sa zjednotila na jednu úroveň 50 € ročne.   

Diskusia: 

Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či sa neuvažuje s vytvorením dočasného miesta na parkovanie 

pod kostolom sv. Kataríny, pretože autá tam stoja.  

Banský dom – koľko je vydaných rezidentských kariet v nádvorí? 

JUDr. Lukačko – parkovanie pod kostolom sv. Kataríny, v prvom návrhu sa to riešilo, 

neprešlo to. Vodiči sa upozorňujú. Ohľadne RK v banskom dome, počet zistí.  

Ing. arch. Mravec – obyvatelia Ul. Dolná ružová sú nespokojní s cenou za rezidentskú kartu 

(RK), kde dovoľuje parkovať? Či nie je možné vydať rezidentskú kartu so zľavnenou cenou, 

len na tú jednu ulicu?   

Mgr. Palášthy – podporil návrh poslankyne Blaškovičovej, týkajúci sa parkovania pod 

kostolom sv. Kataríny.  

Ing. Čabák -  parkovanie pred Kostolom sv. Kataríny, uvidí sa v zime ako to bude, treba aby 

bol priestor voľný, zastavenie je možné, priestor je manipulačný. RK s nižšou cenou, táto 

predstava tu bola, rok to tak fungovalo.  

Ľ. Barák -  začína narastať balík RK, požiadavky sú aj od obyvateľov Drieňovej, chcú si 

prenajímať parkovacie miesta. Každý rok pribúda ulíc, kde je rezidentské státie. Ul. A. Péchu 

je divná. Na Drieňovej sa nevie povedať. Parkovanie v CMZ – rezident má výhodu.  

RNDr. Bačík -  treba povedať občanom Drieňovej, kedy si budú môcť miesta prenajať, 

situácia je vyhrotená.  

Bývalé OPP – dvor, parkuje sa tam, autá blokujú pozemok, spýtal sa aký je výhľad 

vyriešenia? 

Zastavila sa iniciatíva výstavby individuálnych garáží na Drieňovej.  

Mgr. Babiaková – k dvoru OPP, musí prebehnúť dedičské konanie.  

JUDr. Lukačko – na Drieňovej stoja dodávkové autá, služobné vozidlá, dá sa to riešiť 

rezidentským státím, parkovisko pod CBA je určené na parkovanie, tí, čo tam bývajú, môžu 

tam stáť. Ak má rodina 2 autá , jedno musí ísť preč. Možnosť je pri nemocnici, pod CBA, 

u pána Ferka.  

Ul. Pécha – pristúpilo sa k tomu, že ulica bola využívaná turistami. Tí, čo tam bývajú nemajú 

kde parkovať. Na 57 % bolo vyťažené parkovisko pod Novým zámkom. Parkovacia karta 50 

€ , bola obava, že sa zaplatí „Trojica“. Dolná časť je vyhradená, nemalo by k tomu dôjsť. 

Státie pod kostolom – pán Rada robí hotel, dal návrh na rokovanie, budú sa musieť urobiť 

nútené parkovacie miesta.  

Mgr. Kratoš – reagoval, priestor pred Kostolom sv. Kataríny, parkujú tam dočasne vozidlá 

nepravidelnej dopravy, majú to dočasne povolené. Tí čo majú oprávnenie, môžu tam stáť, 

ostatných budú pokutovať. Ak chceme, aby tam autá neparkovali, vyžaduje si to stálu 

prítomnosť mestskej polície. Tento priestor vyčleniť na parkovanie je na zváženie.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 155/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

1.  Prevádzkový poriadok pre parkovanie v meste Banská Štiavnica platný pre rok 2012 

2.  Cenník 

 

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                     za 16, proti 0, zdržal sa 0  

Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, 

Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

13. Informatívna správa o zahraničnej služobnej ceste  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podalaMgr. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľom je Dr. Breznoščák, odd. KCRaŠ.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 156/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Informatívnu správu o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta v Portugalskom meste    

     Sintra v dňoch 21.  – 26. novembra 2011. 

 

Prítomných 15, hlasovalo 15                                                     za 15, proti 0, zdržal sa 0  

Za:  Antalová, RNDr. Bačík, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, 

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec,  Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

14. Majetkové veci mesta  

 

Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich Ing. 

Nikolajová, prednostka MsÚ, spracovateľkami sú JUDr. Jaďuďová a R. Baráková, odd. 

právne a správy majetku. Spravodajstvo k celému bloku podal Mgr. Palášthy.    

   

a) Prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici na Ul. Sládkovičova, Ing. Laktiš, Ing. 

Pavol  

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
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Uznesenie č. 157/2011 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie  uznesenia MsZ č. 137/2011 zo dňa 8. novembra  2011, ktorým  bol na základe 

žiadosti Ing. Štefana Laktiša, bytom Mojmírova 5, Zlaté Moravce a Ing. Jozefa Pavla, 

bytom Železničiarska 14, Zlaté Moravce schválený zámer na prevod nehnuteľnosti 

pozemku parc. č. CKN č. 2809 vo výmere 2 118 m2, záhrady  na Ul. Sládkovičova 

v Banskej Štiavnici, spôsobom uvedeným v § 9a, odst.8, písm. e) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

    V súlade s cit. uznesením bol zámer 07/2011 na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným 

v § 9a, odst.8, písm e)   zverejnený v termíne od 10. novembra 2011 obvyklým spôsobom.  

 

B.  S c h v a ľ u j e      

     Prevod  nehnuteľnosti - pozemku parc. č.  CKN č. 2809 vo výmere 2 118 m2, záhrady, a to 

spôsobom  uvedeným v § 9a, odst.8, písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa  do 

vlastníctva Ing. Štefana Laktiša, bytom Mojmírova 5, 953 01  Zlaté Moravce v podiele ½ a 

Ing. Jozefa Pavla, bytom Železničiarska 14, 953 01  Zlaté Moravce v podiele ½.  

     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. 

    Kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, a to návrh na vklad 

vlastníckeho práva do KN do výške 66,- €. 

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm.e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení : 

     V roku 2006 bola s Ing. Štefanom Laktišom, Zlaté Moravce a Ing. Jozefom Pavlom, Zlaté 

Moravce uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na budúci prevod nehnuteľnosti – 

pozemku parc. č. CKN 2809 vo výmere 2 118m2, záhrady. Zmluva o budúcej zmluve bola 

uzatvorená pri prevode pozemkov parc. č. CKN 2807 a CKN  2808 do vlastníctva žiadateľov. 

Uvedené pozemky tvoria zastavanú plochu a okolie objektu súp. č. 56 na Sládkovičovej ul. č. 

5, ktorého sú vlastníkmi a ktorý tento rok zrekonštruovali. 

 

     Podmienkou prevodu pozemku parc. č. CKN 2809 do vlastníctva žiadateľov bolo 

predloženie kolaudačného rozhodnutia k rekonštrukcii uvedeného objektu.  

 

     Ing. Laktiš a Ing. Pavol niekoľkokrát požiadali o predĺženie lehoty na predloženie 

kolaudačného rozhodnutia. Naposledy žiadosťou zo dňa 13. 5. 2011. Ich žiadosť bola 

predložená na rokovanie MsZ v Banskej Štiavnici, ktoré uznesením č. 56/2011 súhlasilo 

s predĺžením lehoty do 30. 9. 2011. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie č. 2937/2011/Výst. 

s vyznačeným dátumom právoplatnosti 28. 9. 2011 doručili žiadatelia na MsÚ v stanovenej 

lehote.  Kúpna cena za pozemok bola žiadateľmi uhradená v roku 2009.  

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 

Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, 

schválených Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schválilo  MsZ  3/5 väčšinou 

všetkých  poslancov.  
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Prítomných 14, hlasovalo 14                                                         za 14, proti 0, zdržali sa 0 

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, 

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. 

Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

 

b) Prevod nehnuteľnosti   na Ul. M. Kukučína v Banskej Štiavnici, Ing. Kirschner 

s manž. 

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 158/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 131/2011 zo dňa 8. novembra  2011, ktorým  bol na základe 

žiadosti Ing. Jozefa Kirschnera a manž. Jany, rod. Flimerovej,  schválený zámer na priamy 

odpredaj nehnuteľností  na Ul. M. Kukučína v Banskej Štiavnici. 

V súlade s cit. uznesením bol zámer 06/2011 na prevod nehnuteľností formou priameho 

odpredaja   zverejnený v termíne od 10. – 28. novembra 2011 obvyklým spôsobom.  

V stanovenom termíne neboli k predmetu ani k spôsobu prevodu pozemkov parcela C KN 

č.  2610/4  o výmere 83 m
2
, záhrada a parcela  CKN  č. 2610/5 o výmere 15 m2, záhrada 

doručené žiadne pripomienky ani iné  cenové ponuky. 

B.  S c h v a ľ u j e      

Priamy odpredaj nehnuteľností  vedených v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, 

Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to  pozemku parcela C KN č.  2610/4  o výmere 83 m
2
, 

záhrada a parcela  CKN  č. 2610/5 o výmere 15 m2, záhrada do BSM  Ing. Jozefa 

Kirschnera a manž. Jany, rod. Flimerovej,  obaja trvale bytom v Martine, Ul. Červenej 

armády 23, ktorí nie sú  osobami podľa ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu vo výške 850  €, stanovenú  

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 59/2011  zo dňa 22.9.2011. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 850 € uhradia aj náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností a to správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 € 

a náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 €. 

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, 

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf, Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  
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c) Prevod nehnuteľnosti   na Ul. Klinger v Banskej Štiavnici, M. Urblík 

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 159/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie  uznesenia MsZ č. 135/2011 zo dňa 8. novembra  2011, ktorým  bol na základe 

žiadosti Michala Urblíka schválený zámer na priamy odpredaj nehnuteľností  na Ul. 

Klinger v Banskej Štiavnici. 

    V súlade s cit. uznesením bol zámer 04/2011 na prevod nehnuteľností formou priameho 

odpredaja   zverejnený v termíne od 10. – 28. novembra 2011 obvyklým spôsobom.  

    V stanovenom termíne neboli k predmetu ani k spôsobu prevodu pozemku parcela C KN č. 

2502 v k. ú. Banská Štiavnica doručené žiadne pripomienky ani iné  cenové ponuky. 

 

B.  S c h v a ľ u j e      

Priamy odpredaj nehnuteľností  vedených v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, 

Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica a to  pozemku parcela C KN parcela č. 2502  o výmere 

188 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, do výlučného vlastníctva Michala Urblíka, trvale 

bytom v Žiari nad Hronom,  Ul. Š. Moysesa č. 424/61, ktorý nie je  osobou podľa 

ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, za kúpnu cenu 1400 €, stanovenú  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom č. 60/2011  zo dňa 24.9. 2011. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1400 € uhradí aj náklady spojené s prevodom 

nehnuteľností a to správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 € 

a náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 €. 

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Beňo, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, PaedDr. Klauz, 

Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. 

Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

 

d) Prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici na Ul. Križovatka, TÁLIA BS, s. r. o. 

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 160/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie  uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 8. novembra  2011, ktorým  bol na základe 

žiadosti spoločnosti TÁLIA BS, s.r.o., so sídlom Križovatka č. 5, 969 00 Banská Štiavnica, 

schválený zámer na prevod nehnuteľnosti pozemku parcela C KN č. 4151/2 o výmere 9  
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     m2, zastavaná plocha  na Ul. Križovatka v Banskej Štiavnici, spôsobom uvedeným v § 9a, 

odst.8, písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

    V súlade s cit. uznesením bol zámer 05/2011 na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným 

v § 9a, odst.8, písm. e)   zverejnený v termíne od 10. novembra 2011 obvyklým spôsobom.  

 

B.  S c h v a ľ u j e      

     Prevod  nehnuteľnosti, pozemku parcela C KN č. 4151/2 o výmere 9 m2, zastavaná 

plocha, a to spôsobom  uvedeným v § 9a, odst.8, písm. e) ako prípad hodný osobitného 

zreteľa  za cenu  určenú dohodou vo výške 270 €,   do výlučného vlastníctva  spoločnosti 

TÁLIA BS, s.r.o., so sídlom Križovatka č. 5, 969 00 Banská Štiavnica, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu  Banská Bystrica vo vložke č. 12287/S, oddiel : 

Sro,  zastúpenej Štefanom Mičurom – konateľom spoločnosti  

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení : 

Spoločnosť TÁLIA BS, s.r.o. je vlastníkom nehnuteľností, vedených na LV č. 3595 ako 

pozemok parcela C KN č. 4152 o výmere 931 m2, zastavaná plocha a stavby č. súp. 912 – 

Dom „Tália“, postavenej na tomto pozemku. Zvod dažďovej vody zo strechy budovy „Tálie“ 

má ústie priamo na pozemku parcela C KN č. 4151/2 o výmere 9 m2, zastavaná plocha, kde je 

umiestnená  zberná šachta s napojením na verejnú kanalizáciu. Vlastník objektu vykonáva 

čistenie a údržbu  šachty na zber dažďovej vody ako aj údržbu priľahlého pozemku. Šachta je 

umiestnená na  pozemku, ktorého hranica  je v teréne oddelená od miestnej komunikácie 

obrubníkom . Účelové využitie  šachty umiestnenej na pozemku parcela C KN č. 4151/2  je 

priamo naviazané na riadne využívanie  objektu č. súp. 912 Dom „Tália“. Tento pozemok  

tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti TÁLIA, s.r.o. a  vzhľadom 

na jeho umiestnenie a zaťaženie nie je  využiteľný na iný účel. 

Náklady spojené s prevodom  sú vzhľadom na  výmeru pozemku, ktorá je len 9 m2  

neúmerné. Z uvedeného dôvodu  navrhujeme odpredaj realizovať  za cenu stanovenú dohodou 

vo výške  30 €/m2, t. j. 270 € .     

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  270 € uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností 

a to správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, spolu vo výške 336 

€. 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 

Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, 

schválených Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schválilo  MsZ  3/5 väčšinou 

všetkých  poslancov.  

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Beňo, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, PaedDr. Klauz, 

Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. 

Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  
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e) Zámer  na  prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, J. Kružlic s manželkou 

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 161/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Ferka Urbánka  v Banskej Štiavnici  

 - pozemok C KN parcela č. 1070/8 o výmere 85 m
2
, záhrada 

 - pozemok C KN parcela č. 1070/9 o výmere 8 m2, záhrada 

 

Nehnuteľnosti sú  vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 

Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica. 

 

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

uvedeným v §9a, odst.8, písm. 

e) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení , ako prípad hodný osobitného 

zreteľa  za cenu  stanovenú dohodou vo výške 558 € do BSM  Jána Kružlica, rod. Kružlic 

a manž. Heleny Kružlicovej, rod. Májovskej, obaja trvale bytom na Ul. Ferka Urbánka č. 11, 

969 01 Banská Štiavnica.  

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm.e) zákona 138/1991 Zb., o majetku 

obcí v platnom znení : 

Žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých nehnuteľností vedených na LV 6121 a 1520. Na pozemku 

vo svojom vlastníctve postavili ešte v rokoch 1980-1981 rodinný dom č. súp. 356. Hranicou 

pozemkov v ich vlastníctve a na časti mestských pozemkov ( 1070/5, 1070/8 a 1070/9)  

z dôvodu ochrany svojho majetku vykonali nutné terénne úpravy svahu a vybudovali oporný 

múr. Hodnota pozemkov  parcela C KN č. 1070/8 a 1070/9 bola stanovená Znaleckým 

posudkom č. 61/2011  zo dňa 26.9.2011vo výške 881  €. Nakoľko však terénnymi úpravami a 

vybudovaním oporného múru bol zhodnotený aj majetok mesta a to spevnením  telesa 

miestnej komunikácie, s prihliadnutím na vynaložené finančné náklady pri budovaní 

oporného múru bola kúpna cena pozemkov  parcela C KN č. 1070/8 a 1070/9  zohľadnená a 

stanovená dohodou vo výške 558 € (6 €/ m2).  Pozemky parcela C KN č. 1070/8 a 1070/9 sú  

súčasťou priľahlej plochy a tvoria neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľov. V teréne sú tieto pozemky ohraničené  oporným múrom a  vzhľadom na ich 

umiestnenie a zaťaženie nie sú  využiteľné na iný účel. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  558 € uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností 

a to správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, a náklady spojené 

s vypracovaním Znaleckého posudku vo výške 25 €, spolu vo výške 649 €. 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 

Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, 

schválených Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou 

všetkých  poslancov.  



- 205 - 

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  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  pričom zámer  

predať svoj majetok -  pozemok parcela C KN č. 1070/5 na  Ul. Ferka Urbánka v Banskej 

Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v §9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby.   

 

Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predložiť na rokovanie MsR a MsZ 

a zabezpečiť zverejnenie zámeru počas celej tejto doby t.j. odo dňa zverejnenia až po 

schválenie v MsZ.   

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Koťová, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec,  

Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

 

f) Zámer  na  prevod nehnuteľnosti   v Banskej Štiavnici ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, H. Parillová 

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 162/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Ferka Urbánka  v Banskej Štiavnici  

 - pozemok C KN parcela č. 1070/5 o výmere 51 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

Nehnuteľnosť je  vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská 

Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica. 

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

uvedeným v §9a, odst.8, písm.e) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu  určenú dohodou vo výške 306 €,   do výlučného 

vlastníctva  v prospech Heleny Parillovej, rod. Kružlicovej, trvale bytom na Ul. Ferka 

Urbánka č. 11, 969 01 Banská Štiavnica 

Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm.e) zákona 138/1991 Zb., o majetku 

obcí v platnom znení : 

Žiadateľka je vlastníčkou priľahlých nehnuteľností vedených na LV 6120. Hranicou 

pozemkov v jej vlastníctve a na časti mestských pozemkov ( 1070/5, 1070/8 a 1070/9) rodičia 

žiadateľky ešte v rokoch 1980-1981 z dôvodu ochrany svojho majetku vykonali nutné terénne 

úpravy svahu a vybudovali oporný múr. Hodnota pozemku parcela C KN č. 1070/5 bola 

stanovená Znaleckým posudkom č. 61/2011  zo dňa 26.9.2011vo výške 483 €. Nakoľko však 

vybudovaním oporného múru bol zhodnotený aj majetok mesta a to spevnením telesa 

miestnej komunikácie, s prihliadnutím na vynaložené finančné náklady pri budovaní 

oporného múru a spevnenia  svahu bola kúpna cena pozemku parcela C KN č. 1070/5  

zohľadnená a stanovená dohodou vo výške 306 € (6 €/ m2).  Pozemok parcela C KN č.  
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1070/5 je súčasťou priľahlej plochy a tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľky. V teréne je ohraničený  oporným múrom a v vzhľadom na jeho 

umiestnenie a zaťaženie nie je  využiteľný na iný účel. 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  306 € uhradí aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností 

a to správny poplatok za podanie návrhu na vklad do KN vo výške 66 €, a náklady spojené 

s vypracovaním Znaleckého posudku vo výške 25 €, spolu vo výške 397 €. 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 

Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, 

schválených Uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14.12.2009,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou 

všetkých  poslancov.  

 

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  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  pričom zámer  

predať svoj majetok -  pozemok parcela C KN č. 1070/5 na  Ul. Ferka Urbánka v Banskej 

Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v §9a, odst.8, písm. e)  ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  

 

Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predložiť na rokovanie MsR a MsZ 

a zabezpečiť zverejnenie zámeru počas celej tejto doby t.j. odo dňa zverejnenia až po 

schválenie v MsZ.   

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Koťová, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, 

Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  
 

g) Odpredaj pozemku pod stavbou na Ul. Energetikov, MF Centrum, s. r. o.  

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 163/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.   S c h v a ľ u j e      

v súlade s § 9 a, odst.(8), písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb., v znení neskorších zmien  

a predpisov, odpredaj pozemku parcela C KN č.  5303/2 o výmere 5 m2, zastavaná 

plocha a nádvorie za cenu stanovenú dohodou vo výške 150 €,  z dôvodu usporiadania 

vlastníctva k pozemku zastavaného stavbou  č. súp. 1492 – administratívna budova na Ul. 

Energetikov č. 1, vedenú na LV č. 5939, v prospech spoločnosti MF Centrum, s.r.o., so 

sídlom  na Ul. SNP č. 1557 v Banskej Štiavnici, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Banskej Bystrici vo vložke č. 15500/S, oddiel: Sro. 
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Kúpna cena stanovená dohodou účastníkov vo výške  30 €/m2 / t. j. 150 €/  bude 

uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Spoločnosť MF Centrum, s.r.o. spolu s kúpnou 

cenou uhradí aj správny poplatok na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN 

vo výške 66 €.  

  

Parcela C KN č. 5303/2  o výmere 5 m2, zastavaná plocha  a nádvorie  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 . 

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Koťová, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, 

Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  
 

h) Zámer na odpredaj pozemku za účelom odvodnenia, p. Kašiarová 

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 164/2011 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. N e s c h v a ľ u j e      

zámer  na  odpredaj  majetku   mesta   v lokalite  záhradkárska oblasť  v miestnej časti Štefultov 

v Banskej  Štiavnici  

 - časť pozemku C  KN parcela č. 7038/44.  

 

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. 

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Koťová, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, 

Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  
 

i) Odpredaj pozemku pod stavbou na Ul. A. Pécha, Z. Lima Soldánová   

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 165/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.    S c h v a ľ u j e      

        v súlade s § 9 a, odst.(8), písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb., v znení neskorších   

        zmien  a predpisov, odpredaj pozemku  parcela C KN č. 5819/6  o výmere 2 m2,   
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a nádvoria, ktorý bol vytvorený GOP č. 37056565-116/11 zo dňa  14.11.2011  odčlenením 

z pôvodnej parcely E KN č. 6409/19 o celkovej výmere 2262 m2, ostatné plochy , z dôvodu 

usporiadania vlastníctva k pozemku zastavaného stavbou,  vedenou na LV č. 6129  

v prospech  Zuzany Lima Soldánovej, rod. Antalová, trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. 

Antona Pécha  83/19 v podiele  ½ a  v prospech Martina Buštora, trvale bytom v Hodruša – 

Hámre č. 510 v podiele ½ , za kúpnu cenu stanovenú dohodou účastníkov vo výške spolu 60 € 

/ t.j. 30 €/m2/.   

Parcela E KN č. 6409/19  o výmere 2262 m2, ostatné plochy  je  vedená  v KN Katastrálneho 

úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská 

Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica . 

       Zuzana Lima Soldánová a Martin Buštor  sú spoluvlastníci stavby postavenej na pozemku 

parcela C KN č. 3011. Zmenu účelu využitia stavby k prestavbe na rodinný dom s verandou 

povolil príslušný stavebný úrad stavebným povolením č. 2607/2011/ výst., a Rozhodnutím 

o povolení zmeny stavby pred dokončením pod č. 3088/2011/ Výst zo dňa 25.8.2011  

 

       Kúpna cena stanovená dohodou účastníkov vo výške  60 € / t.j. 30 €/ m
2
/  bude uhradená pred 

podpisom kúpnej zmluvy. Žiadatelia spolu s kúpnou cenou uhradia  aj správny poplatok na 

podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66 €.  

        / kúpna cena v prislúchajúcom podiele ½    činí 63 € / z toho 30 € za  odpredaj pozemku a 33 

€ správny poplatok za  podanie návrhu na vklad do KN /.   

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová,  

PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Koťová, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf, Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  
 

j) Žiadosť o predĺženie lehoty a zníženie splátok kúpnej ceny, R. Goral   

 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 

 

Uznesenie č. 166/2011 
Mestské zastupiteľstvo 

A.    S c h v a ľ u j e      

predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny do 30. 11. 2012 a zníženie splátok na 100,- € 

mesačne za nehnuteľnosť - budovu Hájovne - Tergotne súp. č. 455, postavenej na 

pozemku parc. č. CKN 322, vedenej v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa 

katastra Žarnovica na LV č. 340 pre okres Žarnovica, obec Hodruša-Hámre, k. ú. Banská 

Hodruša pre Romana Gorala, bytom 966 63 Hodruša-Hámre 455. 

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf, Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  
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k) Zámer na prevod bytov na Ul. Dr.  Straku  7 – 15 v Banskej Štiavnici  

 

Diskusia:  

Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či užívatelia bytov majú trvalý pobyt na uvedenej adrese? 

Mgr. Babiaková – trvalý pobyt je uvedený v materiáli.  

I.Beňo – spýtal sa, koľko je nájomníkov, ktorí majú podlžnosti a aké sú vysoké? 

RNDr. Bačík – v návrhu uznesenia sú tí, čo majú zmluvu na 15 rokov aj na 20 rokov. 

Najvyšší nedoplatok pri zmluve na 15 rokov je 3600 €.  Tí, čo majú dlžobu, súhlas nedostanú.  

Mgr. Babiaková – v zmysle zákona nie je možné zverejniť neplatičov, ak dlh neuhradia, 

nebudú im byty prevedené.  

Ľ. Barák – koľko je bytov, kde sa zmluvy menili? Bolo by dobre predložiť pôvodnú zmluvu, 

aby sa vedelo, čo v nej je. Koľko je tam pôvodný nájomníkov. Ak niekto podpisuje zmluvu, 

mal by byť zastabilizovaný.  

Mgr. Palášthy -  dal do pozornosti bod C. predloženého návrhu uznesenia, kde je uvedené, že 

ku dňu schválenia kúpnej zmluvy je súčasný užívateľ bytu povinný vyrovnať všetky záväzky 

voči Mestu Banská Štiavnica a Bytovej správe, s. r. o..  

Byty ľudia splatili splátkami úveru, splácali ich 15 rokov.  

JUDr. Jaďuďová – v roku 1996  MsZ schvaľovalo podmienky aj návrhy zmlúv. Zmeny 

nájomníkov boli vedené na Bytovej správe, ľudia vstupovali do zmlúv, podmienky boli 

schválené.  

Mgr. Babiaková – ľudia vkladali 100 tis. Sk, aby mesto nemuselo vziať úver. Predali sa byty 

vojakom, aby si ich dokončili, z tých peňazí sa kryl podiel mesta.       

RNDr. Bačík – sú to nájomné byty, môžu si vytvoriť spoločenstvo, resp. správcovstvo BS 

alebo SBD.  

Ing.  Čabák – bod C. návrhu uznesenia bod odporučený Mestskou radou. Požiadal, aby boli 

byty rozčlenené na tie, ktoré majú zmluvu na 15 a na 20 rokov.  

Mgr. Babiaková – podmienka bola, že byty museli zostať 15 rokov v majetku mesta.  

Ing. Čabák – uvedené sú všetky byty,  navrhol sa tým ďalej nezaoberať a vrátiť materiál späť 

na rokovanie MsR.  

Mgr. Babiaková – vznikne asi zmluvný problém, dôvod zmluvy sa naplní a vznikne 

nezmluvný vzťah.  

RNDr. Bačík – zmluvy sú uzatvorené do 27. 12. 2011, tak je uvedené v kúpnej zmluve. 

Ing. Láslo – je to v poriadku, záväzok je aj v prípade tých, ktorí byty menili, splnený. 

Mgr. Babiaková – ak sa prijme uznesenie, schváli sa zámer. Keď sa bude schvaľovať predaj, 

potom sa to rozčlení. Podlžnosti musia uhradiť všetci.  

JUDr. Lukačko – dal návrh doplniť bod C. návrhu uznesenia nasledovne: 

V prípade tých, ktorí majú zmluvu o kúpe prenajatej veci uzatvorenú na dobu 20 

kalendárnych rokov, musia preukázať doklad o doplatení kúpnej ceny za užívanie bytu.  

Keďže neboli iné pozmeňujúci návrhy, primátorka mesta dala hlasovať o návrhu uznesenia 

odporučeného z Mestskej rady. Hlasovanie bolo nasledovné:  

Prítomných: 16, hlasovalo 16                                                      za 0, proti 0, zdržali sa 16  

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržali sa: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. 

Chovanová, Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. 

Mravec, Mgr. Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann  

 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  
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15. Rôzne    

a) Informatívna správa o zabezpečení a financovaní autobusovej dopravy v meste 

Banská Štiavnica pre rok 2012 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala  

Mgr. Babiaková, primátorka mesta – pri udržateľnej prevádzke zachovania dopravy by 

mesto malo zaplatiť 37 088, 69 € za rok, mesačná platba by bola 3090,72 €. Mesto sa dohodlo 

zatiaľ na uzatvorení zmluvy na 2, resp. 3 mesiace. Spracovateľom správy je JUDr. Lukačko, 

zástupca primátorky mesta.  

Diskusia:   

I.Beňo – spýtal sa, keby mesto nezaplatilo požadovanú sumu, zrušili by sa uvedené spoje? 

Mgr. Babiaková – áno.     

Ing. Čabák – táto situácia je od roku 2008, všetky väčšie mestá doplácajú na mestskú 

dopravu, na Banskú Štiavnicu sa zabudlo.  

Na základe priaznivého vývoja SAD  VÚC na určitých tratiach deficit vyrovnával.  

Mgr. Babiaková – navrhla, v rámci rezervy mestského rozpočtu, uzavrieť zmluvu aspoň na 3 

mesiace.  

Ing. arch. Mravec – náklady treba prehodnotiť, možno nahradením malých autobusov.  

Mgr. Babiaková – SAD nemá malé autobusy.  

Ing. Čabák – časom sa možno ukáže, že súkromný dopravca toto vie zabezpečiť. Zatiaľ 

takéto licencie dáva VÚC.  Ekonomika sa ukáže a nastaví. Možno sa do bude riešiť cez 

projekty, resp. nájde sa iné riešenie.  

Mgr. Palášthy – ak má mesto na dopravu prispievať, pripomienky treba dať dopredu aj 

poslancom, aby sa dali ďalej občanom.  

Ľ. Barák – aký bude harmonogram? Treba sa dohodnúť, čo chceme. Je to zložitý materiál.  

Mgr. Babiaková – na začiatku januára sa uskutoční stretnutie, aby sa to mohlo na MsZ 

prerokovať. Finančné prostriedky sa zaplatia z rezervy. Navrhla, aby prítomní zobrali 

uvedenú správu na vedomie.  

Ing. Čabák – ide o tri spoje a uvedenú sú autobusové linky. Jeden spoj sa týka Hornej Rovne, 

t. j. k. ú. Štiavnické Bane, neplatí to pre Iliju, tiež iné k. ú.. Sú tu uvedené spoje, ktoré 

zachádzajú aj na Iliju.   

Mgr. Babiaková -  vysvetlila, že pôjde len o riešenie katastrálneho územia Banská Štiavnica.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 167/2011 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Informatívnu správu o zabezpečení a financovaní autobusovej dopravy v meste Banská     

      Štiavnica na rok 2012.  

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová,  

PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, 

JUDr. Volf  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
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b) Informatívna správa o finančnom príspevku pre Nemocnice a polikliniky, n. o., 

prevádzka Bratská 17, Banská Štiavnica   

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ, 

spracovateľkou je O. Nigríniová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bodu podala 

primátorka mesta – nemocnici sa navrhlo, že finančný príspevok bude poskytnutý na 

zakúpenie prístrojov pre zdravotnú starostlivosť. Na kúpu prístroja sú ochotné prispieť aj 

jednotlivé obce okresu.   

Diskusia:  

PaedDr. Klauz – lekári nemajú zmluvy na výkon LSPP, robia zadarmo.  

Mgr. Babiaková -  nemocnica ako poskytovateľ LSPP požiadala o zrušenie služby. Ani obce 

nesúhlasia, aby sa peniaze dali do LSPP.  Táto služba by mala byť do 22.00 hod.. Lepšie je 

kúpiť prístroj.  

JUDr. Lukačko – podľa výsledkov štatistiky, 2 – 3 pacienti boli ošetrení, preto z dôvodu 

racionalizácie bude služba do 22.00 hod.. IRS zachraňuje život v ohrození.   

Ing. Čabák – organizátor LSPP je NaP, n. o., poskytovateľmi sú neštátni lekári, tzv. 

obvoďáci. Vzťah nemôže riešiť mesto. Čakalo sa na vyjadrenie starostov obcí. Aké bolo ich 

stanovisko? 

Mgr. Babiaková – jednotlivé obce sú ochotné prispieť na kúpu prístroja, nie na LSPP.  

Ľ. Barák – činnosť môžu robiť aj privátni lekári, resp. ten, komu dá VÚC licenciu. Otázkou 

je, kto bude znášať náklady.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov prijalo      

 

Uznesenie č. 168/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

 poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, pre Nemocnice 

a polikliniky, n. o., Záhradnícka 46, 821 08  Bratislava, Všeobecná nemocnica, 

Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom, prevádzka Bratská 17, Banská Štiavnica vo 

výške 1 528,50 € s účelom pre zakúpenie prístroja EKG SE 12 pre oddelenie vnútorného 

lekárstva a 3 ks redukčných ventilov so zvlhčovacou fľašou MEFISELECT pre oddelenie 

vnútorného lekárstva a oddelenie dlhodobo chorých. Príspevok bude poskytnutý zo 

schválenej položky 642 002, ukazovateľ Zdravotníctvo, príspevok na LSPP z rozpočtu 

mesta. Účel príspevku bude upravený rozpočtovým opatrením primátorky mesta.  

 

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

Za: Antalová, RNDr. Bačík, Barák, Beňo, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, 

Ivaška, PaedDr. Klauz, Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. 

Palášthy, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
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16. Interpelácie a dopyty  

 

Občania 

Mgr. Palášthy – bol požiadaný občanmi mesta, aby odovzdal Petíciu – žiadosť, aby bola 

znovu obnovená pôvodná trasa autobusového spoja č. 60240420 Banská Štiavnica – 

Štefultov, horný mlyn – Banská Štiavnica MsÚ cez OPP, nakoľko týmto spojom cestovali 

žiaci aj učitelia do škôl v meste. Mnohí z týchto žiakov sú v hmotnej núdzi a trasa cez 

Drieňovú je finančne náročnejšia. (petícia bola zaevidovaná v podateľni MsÚ).  

Chápe, že ľudia, ktorí sa chcú dostať do nemocnice, majú s tým problém. Ale počty týchto 

ľudí  nie sú také veľké ako počty ľudí, ktorí využívajú tento spoj. Cestové sa zvýšilo, ak má 

mesto prispievať na dopravu, malo by prihliadať na  potreby ľudí.   

JUDr. Lukačko -  zmena trasy autobusov bola z dôvodu rekonštrukcie Ul. Akademická. 

Autobusy boli presmerované, chodili cez mesto, teraz sa vrátili na pôvodnú trasu cez 

Drieňovú. Cestovné bolo nižšie, teraz sa zvýšilo. O doprave sa bude rokovať. Budú sa hľadať 

optimálne riešenia a spoje budú vyhodnotené.  

Ing. Blaškovičová – pred rokovaním bola predložená Informatívna správa o zabezpečení 

a financovaní autobusovej dopravy v meste Banská Štiavnica pre rok 2012. Sú tu uvedené dve 

linky. Spoj, ktorý ide z Horného mlyna popod Drieňovú do mesta, stojí 1,10 €.  

Keď ide z Horného mlyna cez OPP do mesta, stojí  0,55 €. Mal sa urobiť prieskum, ako je 

spoj využívaný. Došlo k zmene a bol „chaos“ a veľké sťažnosti (spoj využívajú hlavne 

školáci).  

JUDr. Lukačko -  do 15. sa podpíše nová zmluva, aby sa zmena dopracovala.   

Ing. Čabák – raňajší spoj 6.55 hod. z Horného mlyna do mesta, prechádzal cez OPP. Po 

rokovaní so SAD  v 1. decembrovom týždni došlo k zmene. Kto zastupoval mesto na 

rokovaniach so SAD, aký bol názor samosprávy a dôvody na zmenu? Zmena sa udiala na 

základe podnetu mestskej samosprávy. Dôvody museli byť vážne.  

Mgr. Babiaková – rešpektuje názor ľudí, je tu petícia. Autobus je potrebný. V rámci bodu 

rôzne je pripravená správa, bez ohľadu na petíciu. Nie je stotožnená s riešením dopravy. Ide 

o veľkú sumu z rozpočtu mesta (37 088,69 €). Trvá na tom, aby spoje premávali a slúžili 

ľuďom. Dala si spracovať harmonogram každého spoja, na ktorý má mesto priplácať. Vec 

riešila aj s ministerstvom financií a s VÚC.  Bude hľadať možnosti, ako dopravu riešiť mimo 

rozpočtu mesta.  

JUDr. Lukačko – neinicioval žiadne zrušenie autobusu.  Uskutočnilo sa stretnutie 

primátorov, v rámci racionalizácie vznikol tento stav.  

 

Poslanci MsZ 

Ing. Blaškovičová – uskutočnilo sa rokovanie s občanmi na Štefultove, p. Petrík, občan 

doniesol foto reproduktorov mestského rozhlasu, mal požiadavku na presťahovanie psieho 

útulku, odovzdala pani primátorke písomné interpelácie od občanov (p. Šavolt – požiadavka 

na vyčistenie a prehĺbenie  odtokového kanála, požiadavky rod. Dobrovodskej a rod. 

Baniarovej). 

- Ul. J. C. Hronského – nebola vyasfaltovaná, keď sa robila voda a plyn zničila sa a 

je v dezolátnom stave,  

- lipu pri pošte na Štefultove treba opíliť, tiež stromy v dolnom cintoríne treba 

vypíliť(3 smreky),  

- keď sa cintoríny pokosia, treba ich pohrabať, treba vyčistiť a vyrovnať chodník,  

- pomník padlých, dôchodcovia majú záujem o výsadbu,  

- Ul. Horáka smer na Mária šachtu je požiadavka na verejné osvetlenie  
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- mreža pod kostolom 

- autobusové zastávky riešiť 

- všeobecne k náletovým drevinám, zasielať občanom upozornenia    

Mgr. Babiaková - väčšina podnetov bola prednesená na spoločných stretnutiach s občanmi, 

vysvetlilo sa to.  

 

P. Ivaška – spýtal sa, kedy budú prehodnotené žiadosti na granty, kedy môžu byť komisie, 

môže to byť v prvých dvoch týždňoch januára? 

Mgr. Babiaková – áno.  

 

Ľ. Barák – dal návrh na vymenovanie zástupcu mestskej samosprávy do FK Sitno, a to 

poslanca Ing. Mariána Zimmermanna. 

 

RNDr. Bačík – k zamestnanosti v Banskej Štiavnici, neplatičov je veľa. Firmy, ktoré tu 

vykonávajú činnosti, dovážajú ľudí na jednoduché činnosti, výkopové práce odinakiaľ, či by 

sa im nemohla dať podmienka zamestnať prednostne našich rómov, resp. sociálne slabších.  

Mgr. Babiaková – to sa nedá, zákon to neumožňuje. Mesto robilo svoju investorskú činnosť 

len našimi firmami. Uskutoční sa rokovanie, bude sa samospráva týmto zaoberať.   

RNDr. Bačík – byt pre bezdomovcov je v dobrom stave, je pripravený na solídnej úrovni. Vo 

väčšine miest to rieši charita, u nás samospráva s obchodnou spoločnosťou.  

 

Ing. arch. Mravec – staré mesto, verejné osvetlenie, v rámci úsporných opatrení sa nesvieti 

aj vo večerných hodinách (medzi 18 – 19 hodinou), ako to bude fungovať, aby nebola úplná 

tma? 

 

Ing. Čabák -  požiadal o jednu zmluvu k bytom na Ul. J. Straku (bez osobných údajov), 

- článok o plavárni v ŠN, zaujalo ho, že úspory nie sú také ako sa očakávali, ak sa 

vie bilancia, na začiatku roka treba informovať a hľadať ďalšie riešenia, 

- rubrika v ŠN Ms. polícia informuje – aký odpad bol na Ul. D. Licharda? 

- či je daný súhlas na zloženie materiálu na Ul. Akademická? 

- v ŠN k článku Nocľaháreň pre bezdomovcov je uvedené, že prenocovanie bude 

spoplatnené 50 centami, niektorí Štiavničania si myslia, že je to málo, v My žiara 

je uvedený poplatok 30 centov, 

- pri konaní slávnostných zasadnutí MsZ žiadal vyhradiť dostatok miest pre 

pozvaných hostí,    

- poďakoval za opílenie briez v okolí internátu na Mládežníckej ulici,  

- požiadal o dodržiavanie rokovacieho poriadku,  

- sprostredkoval informáciu z Ul. Mierová, obrátili sa naňho občania, na schôdzi 

vlastníkov bytov dostali občania informácie o tom, že budú povinní zaplatiť za 

pozemky pod ich domami, kde bývajú, suma má byť poukázaná na účet Mesta, 

pretože ide o pozemky mesta. Nebol tam zástupca mesta a nehovorilo sa o inej 

alternatíve a nebola daná možnosť dohodnúť splátkový kalendár  

Mgr. Babiaková – zástupcov Mesta nikto nepozval, postup je taký, že od Mesta pozemok 

kupuje bytové družstvo, na základe podanej žiadosti. O tomto nemá vedomosť.  

 

Ľ. Barák – v zmysle rokovacieho poriadku sa prijaté uznesenie môže zmeniť, zrušiť ale 

uznesenie k vymenovaniu zástupcu do FK Sitno nebolo prijaté. Dal návrh na uznesenie.  
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Požiadal primátorku mesta, aby dala o tomto návrhu hlasovať. Je koniec roka, treba 

vymenovať zástupcu do FK Sitno. Navrhol Ing. Zimmermanna.  

 

H. Koťová: 

-  požiadala RNDr. Bačíka, aby jej každý mesiac zasielal zoznam voľných bytov 

-  spýtala sa JUDr. Lukačku na bezbariérový vstup do MŠ, žiadala písomnú odpoveď,  

- bezbariérový vstup na poštu či bude riešený, občania si to žiadajú, žiadala písomnú odpoveď 

-  poprosila o osadenie zábradlia (10 – 12 m) na chodníku medzi domami na Ul. Kolpašskej 

(medzi domami p. Luptáka a p. Zmeteka).  

 

Mgr. Babiaková – požiadala poslanca Baráka, aby predložil písomný návrh uznesenia 

k vymenovaniu zástupcu mestskej samosprávy do FK Sitno.  

Ľ. Barák – v zmysle rokovacieho poriadku je potrebné návrh schváliť 3/5 a potom sa bude 

hlasovať o samotnom návrhu uznesenia.  

 

Mgr. Babiaková - dala návrh, aby sa hlasovalo o tom, či sa bude hlasovať o návrhu poslanca 

Baráka, týkajúceho sa vymenovania zástupcu mestskej samosprávy do FK Sitno. Je potrebné, 

aby 3/5 väčšina prítomných poslancov, t. j. 10  hlasovala za.  

Hlasovanie bolo nasledovné:  

Prítomných 16, hlasovalo 16                                                       za 9, proti 0, zdržali sa 7 

Za: Antalová, Barák, Beňo, PaedDr. Klauz, H. Koťová, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička,  

      JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

Proti: 0 

Zdržali sa: RNDr. Bačík, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, Ivaška, Ing. arch.  

                  Mravec, Mgr. Palášthy 

  

Návrh, že sa bude hlasovať o návrhu uznesenia predloženého poslancom Barákom nebol 

prijatý. 
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17. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť, všetkým 

poslancom MsZ a prítomným pracovníkom MsÚ, riaditeľom spoločností za aktívny prístup 

k riešeniu problémov počas celého roka. Popriala veľa šťastia, zdravia aj rodinám prítomných 

a aby sa mestu darilo. Zasadnutie MsZ o 21.00 hod. ukončila.  

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

 

 

               Ing. Ivana Nikolajová                                             Mgr. Nadežda Babiaková 

                  prednostka MsÚ                                                         primátorka mesta  
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Eva Turányiová 


