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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 29. októbra 2012 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Projekt – Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica   

3. Rôzne  

4.   Záver  

 

 

 

Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

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

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

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

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

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

RNDr. Pavel Bačík, BS s. r. o.  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

 

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

 Bc. Denisa Chríbiková, odd. regionálneho rozvoja  

                                            a medzinárodných vzťahov 

Ďalší prítomní: 

VIO TV - I. Tököly, Mgr. I. Šediboková, A. Niederland 

Mgr. M. Kríž, ŠN 

PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta  
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1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 15.05 hod. otvorila a viedla 

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

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

uznášaniaschopné. Neprítomný bol poslanec Ing. Slavomír Palovič.        

Primátorka mesta prečítala navrhnutý program a v zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, 

bodu VIII., odseku 18 určila hlasovanie na dnešnom zasadnutí MsZ spôsobom zdvihnutia 

ruky. Poslanec Ing. Čabák navrhol do programu zaradiť bod rôzne. Takto doplnený program 

schválili všetci prítomní poslanci MsZ.  

Za overovateľov zápisnice určila poslancov Mgr. Helenu Chovanovú a RNDr. Pavla 

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

zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta. Neoddeliteľnou prílohou 

zápisnice je menovité hlasovanie k prijatým uzneseniam. Materiály na rokovanie boli 

poslancom zaslané elektronicky.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 155/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e 

      program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici s dátumom   

      29. október 2012 s doplnením do programu rokovania bodu Rôzne.   

 

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

 

2. Projekt – Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica  

 

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

spracovateľkami sú Ing. Nikolajová, prednostka MsÚ a Bc. Chríbiková, ved. odd. 

regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov.  Spravodajstvo k bodu podala primátorka 

mesta -  projekt Mesto podá v rámci výzvy OPV – 2012/2.1/03-SORO „Aktívne starnutie 

prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov“. 

Cieľovou skupinou sú osoby nad 50 rokov, kto prejaví záujem, môže sa zúčastniť. Témy 

vzdelávania vyplynuli z prieskumu, ktorý vykonali zamestnanci MsÚ v priestoroch klubov 

dôchodcov. Náklady na projekt sú vyčíslené vo výške 192 801 €, Mesto je povinné 

spolufinancovať 5 %, t. j. 9 640,05 €.  Je to rozložené do dvoch rokov, 2013 – 2014. Takéto 

vzdelávanie prinesie vyplnenie voľného času a návrat do kolektívu.  

Diskusia:  

H. Koťová – zaujímala sa, akou formou bude vzdelávanie prebiehať, v akých priestoroch, či 

každá aktivita bude inde? 

Bc. Chríbiková – vyberie sa taký priestor, ktorý bude vyhovovať čo najväčšiemu počtu 

zúčastnených (kultúrne centrum, základná škola na Drieňovej), zatiaľ to nie je potrebné určiť.  

I. Beňo – spýtal sa, či sú zabezpečení lektori? 

Bc. Chríbiková – personálna matica sa bude dokladať až po schválení projektu, bude to až 

budúci rok, predbežne rokovali a oslovili lektorov.  

JUDr. Lukačko – chcel vedieť, či materiálové vybavenie - pomôcky, ktoré sa získajú na 

realizáciu projektu, zostávajú pre mesto? 
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Ing. Nikolajová – materiálovo technické vybavenie je v hodnote 12 500 €, pôjde o nákup 

notebookov, interaktívnej tabule, dataprojektoru.  

Mgr. Babiaková – boli oslovené osoby - lektori, ktorí by jednotlivé skupiny viedli.  

Mgr. Palášthy – každá výzva má štruktúru, podľa čoho sa peniaze môžu rozdeľovať? 

Bc. Chríbiková – rozpočet je tvorený z nepriamych a priamych nákladov, nepriame náklady 

sú na koordináciu projektu a priame náklady tvorí realizácia daných aktivít, vybavenie 

cieľových skupín, náklady na lektorov. Výzva je daná rámcovo, štruktúra pre ministerstvo 

školstva je komplikovaná. 

Ing. Čabák -  ide o slušnú sumu, ide o to, aby bola aktivita efektívne využitá, bolo by 

vhodné, keby sa seniori nad 50 rokov oboznámili aj so zákonmi o sociálnych potrebách, 

zdravotne postihnutí sa oboznámia s platnou legislatívou, praktické skúsenosti pre ľudí, ktorí 

nie sú odkázaní na bezprostrednú pomoc blízkych, malo by to byť náplňou tematického  

okruhu. Ľudí zaujíma ako postupovať pri hendikepe, vybavovaní domova dôchodcov. Aké je  

rozdelenie ústavov sociálnej starostlivosti, ako je to pri dedení, dožití v nehnuteľnosti. Výber 

priestoru a lokalít, kde budú tematické okruhy realizované, aby to bolo prístupné aj pre 

hendikepovaných ľudí. Bude to jedna z foriem využitia ich voľného času.  

Ing. Nikolajová – jedna z navrhnutých tém bola nazvaná malá právna poradňa, keď sa to 

konzultovalo, nebolo to odporučené. Tieto témy budú zaradené pod zdravovedu II.   

P. Ivaška -  celkový rozpočet na osobu je 1480 €, je to veľa, dúfa, že to bude mať prínos pre 

mesto. Žiadal vysvetliť, kde sa financie minú? 

Mgr. Babiaková – lektori, ktorí témy budú zastrešovať, musia mať príslušné vzdelanie a 2 

roky praxe v danej oblasti.  

P. Ivaška – chýba mu rozsah kurzov, suma na jednu osobu je vysoká a ľudia, ktorí sa 

prihlásia, aby mali po kurze výstup. Čo ak sa prihlási nejaký podnikateľ a bude menný 

zoznam, kde bude viac žiadateľov? 

Mgr. Babiaková – parametre sú dané projektom, dôchodkový vek je vyšší ako 50 rokov, ide 

o psychohygienu človeka a prípravu na to, čo ho čaká.  

Ing. Nikolajová – projekt má aj päť koordinátorov z MsÚ, ktorí budú administratívne 

zabezpečovať chod a financovanie projektu + lektori, ktorí ľudí vyškolia a poskytnú im 

informácie, musia mať vzdelanie, nad sebou musia mať odborných garantov, ktorý ich budú 

metodicky a právne usmerňovať. Projekt zabezpečí voľnočasové aktivity a psychohygienu.  

P. Ivaška – je rád, že sa zabezpečiť aj projekt pre našich seniorov, tiež zabezpečoval podobný 

kurz pre seniorov, porovnával to.  

Mgr. Palášthy – z 11 aktivít 3 súvisia s počítačmi, budú zakúpené počítače, spýtal sa, či aj na 

ostatné aktivity budú zakúpené nejaké pomôcky? 

Mgr. Babiaková – pomôcky sa budú kupovať, je to oprávnený náklad, kúpia sa notebooky, 

multifunkčné zariadenie kopírka + skener, interaktívna tabuľa.  

Ing. Blaškovičová -  nie je zadefinované ako budú jednotlivé skupiny vybavené pomôckami. 

Napr. remeselné činnosti a komu pomôcky zostanú? 

Bc. Chríbiková -  bude verejné obstarávanie, lektor, ktorý bude kurz viesť, bude povinný 

zabezpečiť pomôcky, ľudí naučí pracovať s nástrojmi, ľudia si odnesú vedomosti. Tieto 

podmienky budú súčasťou prieskumu verejného obstarávania.  

Mgr. Babiaková – čo sa z projektu kúpi, zostane mestu. Pôjde o oprávnené náklady.  

I.Beňo – bude 12 kurzov, keď sa do niektorých ľudia neprihlásia, spýtal sa, či sa suma nebude 

znižovať? 

Bc. Chríbiková – v tom prípade sa urobí žiadosť o zmenu projektu, zistí sa oblasť, o ktorú 

bude záujem. Ak sa nenaplní, čiastka bude znížená.  
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Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo         

 

Uznesenie č. 156/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e   

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 2: 

„Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov“, opatrenie 2.1: „Podpora 

ďalšieho vzdelávania“ na realizáciu projektu s názvom „Vzdelávanie seniorov v meste 

Banská Štiavnica“. 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

3. zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu s názvom 

„Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica“, a to vo výške 5 %, t. j. 9 640,05 

EUR z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v rokoch 2013 a 2014 z celkových 

oprávnených nákladov projektu, ktoré sú vyčíslené vo výške 192 801 EUR. 

 

 

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

 

3. Rôzne  

 

Ing. Čabák – v rámci pripravovaného rozpočtu, ukázali sa aktuálne veci, ktoré by bolo treba 

riešiť, na ceste od RK fary po Ul. Hollého je ryolitová dlažba, ktorá je na 80 % rozkradnutá, 

dlažba je premiestňovaná a umiestňovaná na súkromných pozemkoch, jeho návrh je zaradiť 

do rozpočtu úpravu  a vydláždenie Ul. Farskej žulovými kockami, malo by predchádzať 

spracovanie rozpočtu, koľko to bude stáť, resp. iným spôsobom ulicu treba urobiť schodnou, 

je tam blato, žiadal samosprávu o spracovanie časového a vecného harmonogramu - postupu, 

ako sa týmto bude zaoberať,  

- otázka adaptácie internátov na Povrazníku na byty, na poslednom MsZ sa schválila 

transakcia, že Mesto sa bude uchádzať o vlastníctvo objektov súčasného internátu 

a využitie niektorých objektov na byty, začína byť priestor na komunikáciu na danú 

tému s obyvateľmi danej lokality, obrátili sa na neho obyvatelia, akým spôsobom to 

bude realizované, aký je časový harmonogram, skladba ľudí, aký to bude mať dopad, 

podobne keď sa odovzdávali byty na Budovateľskej ulici, stretli sa s občanmi lokality, 

podobné otázky sú aj teraz, sú obavy kto tam bude bývať, je tu mediálny priestor aj 

v ŠN zverejniť tému, navrhol urobiť anketu, 

- v sobotu boli obyvatelia časti Štiavnice konfrontovaní s blek autom, boli bez elektriny 

od večera pol šiestej do druhej hod. v noci, aj v nedeľu od 11-tej do jednej hodiny. 

Výpadky sa dajú očakávať, robia zásahy do života domácností tam, kde sú odkázaní 

na elektrinu, SSE na linke informovala automaticky nahratým textom, bolo by dobré 

následne zverejniť príčinu, občania žiadali zokruhovanie trafostaníc, keď je výpadok 

v jednej časti, aby bola dodávka z inej časti.  

-  internetová stránka mesta – 250. výročie založenia baníckej akadémie, informácie 

v maďarčine a nemčine neboli zverejnené, malo to byť uvedené, mesto ako Banská 

Štiavnica by si zaslúžilo, aby internetová stránka bola vo viac jazyčných mutáciách   
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- pred 3 týždňami si všimol na ceste z Bratislavy, že došlo k tomu, za čo v roku 2007 – 

2009 bojovali, a to po odovzdaní komunikácie R1, smerová tabuľa, ktorá bola pred 

Žarnovicou neobsahovala cieľ, že sa dá odbočiť na Banskú Štiavnicu, navigovala 

vozidlá ďalej. Mohli odbočiť až ďalej, po dlhodobej komunikácii s diaľničnou 

spoločnosťou sa to podarilo, cieľ bol uvedený aj Banská Štiavnica, teraz tam nie je, 

cieľ je Žarnovica a potom malá tabuľka za benzínovou pumpou je smerová tabuľka 

Banská Štiavnica. Požiadal zistiť, nielen usilovať sa o vrátenie situácie, všimli si to 

Štiavničania, ktorí bývajú mimo a vracajú sa sem, čo sa stalo a prečo. Národná 

diaľničná spracovala projekt za 120 tis. Sk, musel dať niekto príkaz na zloženie tabule 

a dať tam nové tabule.  

 

Mgr. Babiaková –  ryolitová dlažba z Farskej ulice je uložená na Technických službách, aby 

nedošlo k ďalšiemu rozkrádaniu (časť už bola rozkradnutá), Farská ulica - treba ju riešiť 

osadením dlažby aj oporné múry sú v havarijnom stave, tieto sa budú tiež riešiť 

- vystúpila sa rade ZMOS k rozpočtu, všeobecná pokladničná správa v rozpočte vypadla 

z ekonomického titulu, zo všeobecnej pokladničnej správy bola vytvorená položka, 

z ktorej boli poskytnuté prostriedky na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, dostávali 

sa finančné prostriedky na úpravy verejných priestranstiev, urobila kroky, aby to bolo 

zachované, aj keď v nižšej sume. Aj na úpravu tejto ulicu je spracovaný projekt, mesto 

chcelo dať prostriedky aj na úpravu tejto ulice, v roku 2013 by sa urobil oporný múr.    

 

Mgr. Kratoš – Farská ulica, v rámci hliadkovej služby boli zaznamenané krádeže, v dvoch 

prípadoch našli dlažbu, majú aj popis podozrivej osoby, riešia to. 

JUDr. Volf – v súčinnosti s MsPo avizovali krádež, MsPo sa tomu venuje. Zvyšná dlažba sa 

odviezla na TS.  

Ing. Čabák – dlažba, ktorá zostala na ulici, je ďalej rozkrádaná, mala byť odložená všetka.  

Mgr. Babiaková – vo veci sa koná, aby sa zabránilo ďalšiemu rozkrádaniu, ulica sa bude 

riešiť definitívne budúci rok,  

- internáty na byty Povrazník, keď budú jasné pravidlá a termíny, urobí sa stretnutie,  

- výpadok el. energie, v sobotu nebola ani na Križovatke, zokruhovaná je časť v starom 

meste. 

Ing. Zimmermann – výpadky el. energie sa nedajú predvídať, na poruche sa intenzívne 

pracovalo.  

 

Mgr. Babiaková – web stránku mesta bude riešiť s Ing. Piliarom a Ing. Markom, 

- tabuľa na R1, mrzelo ju jej odstránenie, pretože osadenie stálo veľa úsilia, tiež ju 

mrzelo, keď v zmysle uznesenie, ktoré bolo prijaté na výjazdovom zasadnutí vlády 3. 

9. 2008 v Banskej Štiavnici došlo k prekategorizovaniu cesty I. triedy, mal sa 

pripraviť projekt a vybudovať obchvat Banskej Štiavnice, v roku 2011 uznesenie 

zrušila iná vláda, súčasná vláda pokračuje v plnení prijatého uznesenia. Mesto 

napísalo list, garantuje, že značku dajú späť. V živote sú výnimky, táto sa urobila 

preto, aby bol zvýraznený smer na lokalitu UNESCO, 

- bola vykonaná kontrola na proces verejného osvetlenia Drieňová, je to bez 

nedostatkov, podpísala to, uhradia finančné prostriedky, 

- vlak bude chodiť do Banskej Štiavnice, 4 páry vlakov. Nie je dostatok cestujúcich, je 

zvolané jednanie, Mesto sa bude musieť vyjadriť ako pomôže, aby cestujúcich bolo 

viac (zlepšiť marketing a propagáciu), do rozpočtu sa zaviazala autobus z mesta, resp.  
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      minibus, premával by z mesta cez Drieňovú k spojom, Mesto robí všetko pre to, aby     

      sa veci zachovali a dal sa štandard,  

- bolo rokovanie 18. 10. na BBSK VÚC k LSPP, prečítala list (tvorí prílohu zápisnice), 

ktorý na základe rokovania dostala, nebude klasická LSPP, pacienti budú ošetrení 

v nemocnici. Dá sa informácia do ŠN a na web stránku mesta.    

      

Mgr. Palášthy – poďakoval za zrekonštruované schody pri Spojenej katolíckej škole, urobili 

sa za pomoci obidvoch strán,  

- odbočka na Mládežnícku ulicu, dvíhala sa kanalizácia, v akom termíne sa plánuje 

cesta urobiť? Ak bude známy termín, žiadal aby mu bol oznámený.  

Mgr.  Babiaková – budúci týždeň bude cesta ukončená. 

 

P. Ivaška – hrob na Teplom potoku (evidovaný ako chránený hrob), je v zlom stave, poslal 

jeho fotku, žiadal, aby sa kompetentní tomu venovali. 

 

Mgr. Chovanová – spolu s materiálmi na rokovanie MsZ dostali poslanci zápis z Komisie, 

sociálnej, zdravotnej a bytovej, zaujímala sa, kedy sa budú nové byty na Drieňovej 

obsadzovať? 

Mgr. Babiaková – byty na Drieňovej sú skolaudované, dávajú sa posledné doklady do 

poriadku, musí sa urobiť záložná zmluva so ŠFRB, MDVaRR, po skončení MsZ  povie 

bližšie informácie. Povie sa systém, byty boli dané takmer všetkým, ktorí o to požiadali. 3 sa 

vyčlenia pre potreby zdravotníctva. Budúci týždeň sa ľudia zavolajú, aby si vylosovali dom 

a byt.  

 

Ing. Blaškovičová – na webe, prečo ani jedna objednávka nie je podpísaná? Zmluvy sú 

skenované, prečo nie aj objednávky? Z tohto nevie, či išli alebo nie, nemajú ani číslo.  

Ing. Nikolajová – objednávky sú podpísané všetky, nie sú skenované, dávajú sa hneď ako sú 

napísané, uvádza sa v. r..   

 

R. Antalová – poďakovala v mene občanov za opravu schodov Horná a Dolná Resla, 

požiadala o opravu osvetlenia na Hornej a Dolnej Resle, Pechovej ul.. 

JUDr. Volf – porucha bola nahlásené, bola pokazená plošina, osvetlenie zajtra opravia. 

 

Ľ. Barák – svetlá pri zelenom dome na Drieňovej svietia do kríkov, 4 lampy svietia rovno na 

stromy, ak sa dá, preložiť ich.    

JUDr. Volf – končí vegetačné obdobie, bude sa opilovať zeleň, aj na Ul. Bratskej.  

R. Antalová – tiež na Pechovej ulici treba vypilovať. 

 

Mgr. Babiaková – cesta na Ul. Kukučína, je nesúhlas niektorých ľudí  s návrhom riešenia, 

bude sa to musieť riešiť za stolom, pozvať zainteresovaných. 

 

Mgr. Chovanová – obyvatelia Povrazníka (mamičky s malými deťmi) žiadali nastaviť 

vysielanie mestského rozhlasu tak, aby znelky boli stíšené, sú príliš nahlas. 

Mgr. Babiaková – stránka nadácie VÚB, je tam Piarska brána, treba hlasovať a podporiť 

projekt, aby sa získali finančné prostriedky na opravu tejto pamiatky.  
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4. Záver  

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 16.20 hod. ukončila. 

 

 

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

  

 

 

                    Ing. Ivana Nikolajová Mgr. Nadežda Babiaková 

                        prednostka MsÚ primátorka mesta  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

I. overovateľ:                                                       II. overovateľ:  

            Mgr. Helena Chovanová                                      RNDr. Pavel Bačík  

 

 

 

Zapísala:  

Eva Turányiová  
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1. Antalová Renáta I I

2. Bačík Pavel I I

3. Barák Ľubomír I I

4. Beňo Ivan I I

5. Blaškovičová Miriam I I

6. Čabák Juraj I I

7. Chovanová Helena I I

8. Ivaška Peter I I

9. Klauz Milan I I

10. Koťová Helena I I

11. Lukačko Dušan I I

12. Mojička Ján I I

13. Mravec Peter I I

14. Palášthy Karol I I

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný

16. Volf Gejza I I

17. Zimmermann Marián I I

16 0 0 16 0 0

Počet prítomných: 16 16

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 29. 10. 2012

155/2012 156/2012


