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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 19. júna 2013 

 

 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2012  

4. Záverečný účet  Mesta Banská Štiavnica za rok  2012  

5. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2012    

6. Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky  

7. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2013  

8. Schválenie ručiteľského vyhlásenia Mesta pre recyklačný fond – realizácia projektu 

„Zhodnocovanie odpadov v Banskej Štiavnici“   

9. Zámer obnovy meštianskeho domu na Ul. A. Kmeťa č. 5  

10. Návrh na zmenu zapisovateľky v komisii výstavby a rozvoja mesta   

11. Plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2013  

12. Plán práce Hlavného kontrolóra na II. polrok 2013  

13. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2012  

14. Majetkové veci mesta  

a) Prevod nehnuteľnosti na Ul. Pod Kalváriou v Banskej Štiavnici (prof. Ing. Novotný   

            s manž.) 

b) Prevod nehnuteľnosti na Ul. Údolná v Banskej Štiavnici (p. Dubeň s manž.) 

c) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Jesenského v Banskej Štiavnici (p. Šurka) 

d) Zámer na prenájom Amfiteátra pod Novým Zámkom  

15. Informatívne správy  

a) Informatívna správa z valného zhromaždenia Prima banky Slovensko, a. s 

b) Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská 

Štiavnica, spol. s r. o.   

c) Informatívna správa o konaní riadneho zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady   

            Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. spojeného s riadnym  zasadnutím Valného   

            zhromaždenia spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.   

d) Informatívna správa o konaní riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.   

16. Rôzne  

17. Interpelácie a dopyty   

18. 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,  

                            Helena Koťová,  JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Karol Palášthy,  

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

                            Zimmermann  

 

ospravedlnení:  Peter Ivaška, PaedDr. Milan Klauz, Ing. Slavomír Palovič  

                               

Na rokovaní bola  82 % -ná účasť  

 

Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ 

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

Ing. Jaroslav Dudík, Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.  

RNDr. Pavel Bačík, Bytová správa s. r. o.  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

vedúci oddelení MsÚ:        Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV 

                                            Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  

                                            Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP 

  JUDr. Emília Jaďuďová, Mgr. Jana Kollárová, Ing. Ján Hlinka,  

                                            odd. právne a správy majetku  

                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva    

                                            Ing. Rastislav Marko, ved. odd. KŠ a MK 

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    

 

Ďalší prítomní: 

Mgr. Ján Maruniak, ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica   

MUDr. Marian Streško, MUDr. Ivan Vojtáš   

VIO TV - Ivan Tököly, Mgr. Ingrid Šediboková 

Mgr. Michal Kríž, ŠN 
 
 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13:10 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 14 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnili: PaedDr. Milan Klauz, Peter Ivaška a Ing. 

Slavomír Palovič.    

V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 19 určila primátorka mesta 

spôsob hlasovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva s použitím automatizovaného 

systému hlasovania.  

Za overovateľov zápisnice určila poslancov Ivana Beňu a Helenu Koťovú. Písaním 

zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Keďže neboli iné návrhy, program rokovania bol bez zmeny jednomyseľne schválený. 
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Neoddeliteľnou prílohou zápisnice je menovité hlasovanie k prijatým uzneseniam. Materiály 

k jednotlivým bodom rokovania boli poslancom zaslané elektronicky.  

 

Uznesenie č. 42/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

     s dátumom 19. jún 2013 bez zmien.   

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

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

Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ - plnenie jednotlivých uznesení je uvedené, prečítala 

plnenie jednotlivých uznesení, v prípade že budú otázky, zodpovie na ne.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 43/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

     konaného dňa 24. apríla 2013. 

 

3. Správa o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2012  

 

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

spracovateľkami sú Ing. K. Lievajová a E. Rákayová, ekonomické oddelenie. Spravodajstvo 

k bodu podala Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – stav majetku zistený inventarizáciou 

k 30. 11. 2012 bol porovnaný s účtovným stavom a neboli zistené žiadne rozdiely. Hodnota 

hmotného a nehmotného majetku mesta celkom predstavuje 73 550 810,52 €.    

Diskusia:  

Ing. Čabák – pri záverečnom bilancovaní sú záväzky a pohľadávky dôležité, dá sa podľa 

toho zistiť ako na tom mesto je. Predpokladá, že záväzky ostatné 321 účet 221 000 €, čiže 

pohľadávky prevyšujú nad záväzkami, zaujímal sa, koľko z toho sú  záväzky voči TS, m. p. 

ku koncu roka, resp.  koľko bolo prenesených z roku 2012. Očakáva, aby bol spracovaný 

vecný a časový návrh, ako sa budú pohľadávky likvidovať. Či sú dobytné, alebo nedobytné. 

Žiada o informáciu, čo ďalej?   

Ing. Lievajová -  záväzky na účte 321 Dodávatelia sú všetky záväzky, okrem záväzkov voči 

TS, m. p. Najväčšiu časť 156 tis. € je posledná neuhradená faktúra za Akademickú ul. pre 

firmu Combin Banská Štiavnica, ktorá sa hradila z prostriedkov účelovej dotácie. Keď sa to 

uhradí, zostane cca 60 tis. €. Záväzky voči TS, m. p. 185 tis. €, toto sa prenieslo do roku 2013, 

teraz by už mali byť všetky uhradené. Pohľadávky odhaduje, že cca 99 % sú dobytné.  

Mgr. Babiaková – všetky sa uplatňujú, dá sa urobiť analýza.   

Ing. Čabák – ak je vhodné, aby sa toto urobilo, navrhol to dať aj do uznesenia.  

Ing. arch. Mravec – je úbytok hmotného a nehmotného majetku, stav z roku 2011 a 2012, 

investície do majetku mesta sa schvaľujú, v čom to je? 
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Mgr. Babiaková – je vykázaný úbytok, v skutočnosti je prírastok majetku (verejné 

osvetlenie, byty), 2x boli za r. 2011 zaúčtované lesné pozemky, opravila sa suma, od 75 mil. € 

by sa muselo 6 mil. odpočítať. Čiže v skutočnosti je nárast majetku.  

Ing. arch. Mravec -  záväzky a pohľadávky, zaujala ho nemocnica, nešťastné podpisy, 

mobiliár je starý, suma tá istá sa objavuje, to isté Joergesov dom, mesto si znižuje majoritný  

podiel, odpisy – nerozumie forme, či aj v rámci takýchto záväzkov je možné takýto majetok 

zlikvidovať (bankovo). Možno spoločnosť TS – systém hospodárenia detto MsL, nevidí 

výrazné investície.  

Mgr. Babiaková – majetok nemocnice sa umoruje odpismi. To isté Joergesov dom, oni 

investujú, podiel mesta sa zmenšuje. Je na zváženie, či sa mestu oplatí tam byť, alebo nie. 

Mestské lesy ak si kúpia majetok, je to majetok ich s. r. o.  

Ing. Čabák – cenné papiere, bolo by vhodné, Joergesov dom (či bolo VZ) pohovoriť si, 

zistiť, je to komerčné zariadenie, ak nie je zriaďovateľom Joergesov dom, aký je ku nemu 

vzťah, aké plnenie vyplýva z tohto vzťahu? Prípadne by sa mali upraviť vzťahy medzi týmto 

zariadením a Joergesovým domom. 

Podal doplňujúci návrh na uznesenie:  

doplniť bod B. Ukladá Mestskému úradu 

1. pripraviť prehľad pohľadávok z hľadiska ich vymožiteľnosti          

2. pripraviť časový návrh likvidity týchto pohľadávok  

Primátorka mesta dala najskôr hlasovať o návrhu uznesenia odporučeného Mestskou radou 

a potom o doplňujúcom návrhu Ing. Čabáka. Obidve časti uznesenia boli schválené.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

   

Uznesenie č. 44/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e   

     správu o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2012, vykonanú v zmysle Príkazu primátorky      

     mesta č.2/2012. 
B. U k l a d á   Mestskému úradu 

1. pripraviť prehľad pohľadávok z hľadiska ich vymožiteľnosti 

2. pripraviť časový návrh likvidity týchto pohľadávok  

 

4. Záverečný účet  Mesta Banská Štiavnica za rok  2012  

 

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

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

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – rozpočet mesta bol schválený ako 

schodkový, tento bude vyrovnaný návratnými zdrojmi financovania, bankovým úverom 

a úverom ŠFRB. Materiál obsahuje podrobnú analýzu príjmovej a výdavkovej časti, komentár 

k plneniu rozpočtu 2012, plnenie rozpočtu mesta podľa programov, hospodárenie 

rozpočtových organizácií mesta za rok 2012, hospodárenie mesta za rok 2012, podnikateľskú 

činnosť mesta, finančné usporiadanie vzťahov, bilanciu aktív a pasív k 31. 12. 2012, Záväzky 

a pohľadávky a čerpanie úverov v roku 2012. Súčasťou je aj stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu záverečného účtu, správa nezávislého audítora a monitorovacia správa 

programového rozpočtu k 31. 12. 2012.  
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Diskusia:   

Ing. Čabák – nebola naplnená dotácia na aktivačné práce, dopláca sa viac ako sa 

predpokladalo, treba zvážiť, či efektívnosť je tomu zodpovedajúca, aká je intenzita 

zamestnancov, či je dosiahnutý očakávaný osoh. K úverovému zaťaženiu mesta, je treba 

začať diskusiu, či má mesto silu, aby sa ďalšie veci zo ŠFRB robili? Hotové peniaze na 

samosprávu, či to nebude obmedzovať ďalšie úpravy objektov na bývanie, hlavne tie, ktoré sú 

na okraji mesta.  

Pochovávanie na trovy obce (pochovanie tam, kde osoba zomrie) mesto je oprávnené 

požadovať refundáciu nákladov u obce, kde má občan trvalý pobyt (Mgr. Babiaková 

vysvetlila, že toto neplatí).  

Mgr. Babiaková – aktivačné práce, peniaze by sa museli dať TS, m. p., je otázne, čo sa od 

týchto ľudí očakáva – čistenie mesta, kosenie, gro čistenia realizujú títo ľudia (v zime aj ručnú 

zimnú údržbu). Náklady sa zvyšujú, systém sa mení. Niektoré veci štát v minulosti platil, 

teraz nie.  

Úver ŠFRB – tento sa do celkovej zadlženosti mesta nepočíta. Mal by byť platený z nájmov 

užívateľov bytov. Ostatné úvery sa mesto snaží zaplatiť a vrátiť. Pochovávanie na trovy obce, 

v zmysle zákona je mesto povinné pochovať, zákon neukladá, že obec, kde má občan trvalý 

pobyt musí pohreb zaplatiť. Mesto sa môže uchádzať v dedičskom konaní, ak človek majetok 

má. Podá návrh na ministerstvo, aby bola schválená úprava zákona.  

Ing. Čabák – k aktivačným prácam, či je efektívnosť, vzhľadom na vynaložené prostriedky, 

ako mnohí očakávajú, menia sa podmienky, kde je hranica efektívnosti, aké je manažovanie 

týchto pracovníkov.  V Banskej Štiavnici sú miesta, kde metla aktivačného zamestnanca 

nebola, napr. Starozámocké schody. Treba ľudí dať aj do iných lokalít.  

ŠFRB – možno sa prvýkrát pri odovzdávaní bytov stalo, že úver sa spláca z príspevkov 

bývajúcich. Nesplácajú všetci na 100 %. Bytová správa spláca a prispieva na splácanie ŠFRB. 

Mgr. Babiaková -  evidencia a tabuľka existuje, systém sa dá nastaviť, napr. na Drieňovej.  

JUDr. Lukačko – reagoval na podnet k čistote mesta, keby bolo aktivačných zamestnancov 

aspoň 2x toľko, sú najlacnejší (kosia cintoríny, verejné priestranstvá, zametajú, čistia jarky). 

Je to neustály kolobeh. Náklady sú 5 centov za m2. To je cena, ktorú to stojí. (v minulosti bol 

náklad na kosenie 1 mil. Sk).   

Ing. Čabák -  1 mil. bolo na starostlivosť o zeleň, z toho 600 tis. na kosenie. Banskú 

Štiavnicu navštevujú cudzí ľudia, aby si nepokazili dojem. Na Dolnej ružovej ul. pred domom 

p. Mihoka je zarastené verejné priestranstvo, tiež prechod z Dolnej ružovej na Ul. 

Akademickú je nepokosený.  

Mgr. Babiaková – zima bola dlhá, potom bolo náročné čistenie po zime, potom prišli 

výdatné dažde, následne sa začalo s kosením. Práce je veľa, treba určiť systém a kontrolu.  

Ľ. Barák – suma sa prekračuje (skrátila sa), je to na poslancoch, kto kosí, kto má na starosti 

zeleň, časť vecí sa prenieslo na aktivačných. V meste je nárast psov, odpadu. Limit je 

prekročený. Je to na poslancoch, celý systém cez Mestské lesy sa narušil. Dalo sa to na nejakú 

skupinu. Mal by sa vypracovať harmonogram, kto sa bude o čo starať. Bolo by dobre, keby 

mesto povedalo, aký systém funguje. Vegetácia rastie, musí sa kosiť aspoň 3x. Samonálety 

treba riešiť. Je to aj otázkou miestnych daní, tieto sa nezvyšujú. 

Ing. Čabák – k systému zelene, bola parcelácia, čo kto robil, aká intenzita údržby. Niekto – 

jeden, musí určiť, ako to bude. Technika je lepšia.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo         
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Uznesenie č. 45/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u je  

1. celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2012 

3. vyrovnanie schodku vo výške                  - 851 187,64  € 

 prevodom prostriedkov z predchádzajúcich rokov        6 478,65 € 

 prijatým úverom ŠFRB                      844 708,99 € 

 

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

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica    

            za rok 2012 

2. správu audítora za rok 2012 

 

5. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2012 

 

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

ju K. Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podal JUDr. D. Lukačko, 

zástupca primátorky mesta – správa je rozsiahla, je rozdelená na niekoľko častí. Hospodársky 

výsledok podniku je kladný, najhorší hospodársky výsledok -52.661,80 € bol na stredisku 

všeobecné nešpecifikované verejné služby.  

Diskusia:       

Ing. Čabák – spýtal sa, odkedy sú Technické služby v pluse?  

P. Heiler – hospodárenie v predchádzajúcom roku bolo mínusové.  

Ing. Čabák – spýtal sa, ako sa zabezpečovala oprava techniky, obstarávanie náhradných 

dielov, sú nové aj staré stroje, čo to bude znamenať? V minulosti bol predkladaný plán 

údržby, táto zima bola náročná.  

P. Heiler – k stavu techniky a ich opráv, vozidlá sú nadobudnuté z iných zdrojov a sú vo 

vlastníctve mesta. Sú robené servisné prehliadky, niektoré vozidlá spravujú vo vlastnej réžii.  

Nová technika doniesla zabezpečenie. K plánu zimnej údržby, po doplnení techniky je 

materiál vo fáze prípravy. Pripravia, o čom sa uvažuje. Na zimnej údržbe je čo zlepšiť, 

prípadne techniku lepšie využiť, či doplniť.  

JUDr. Lukačko – techniku si v podniku opravujú aj sami, nie je plne funkčná, je problém 

s odvozom komunálneho odpadu. Peniaze z fondov nemôžu byť využité na komerčné účely. 

Momentálne nie sú peniaze na väčšie opravy.  

Ing. arch. Mravec – Technické služby sú v pluse, ale systém fungovania podniku a jeho 

právna forma by si pýtala zmenu, nie sú oprávnení kupovať techniku. V tomto nevidí 

perspektívu. K organizačnej štruktúre, zimnú údržbu riadia všetci, bol chaos. Zabezpečujú ju 

2 zamestnanci, ak treba posýpať, systém je taký, že sa vracajú na Technické služby a odtiaľ 

vychádzajú. Výkony, príspevková organizácia sa snaží minúť, čo dostala, nesnaží sa zlepšiť si 

svoj charakter. Zimnú údržbu zabezpečujú iné inštitúcie, nie mesto. Je treba sa zamýšľať nad 

štruktúrou organizácie TS, m. p.. 

Ing. Čabák – treba zmeniť status, odporučil pozrieť fungovanie v iných samosprávach, kde 

sú iné formy, ide o stratu vplyvu nad organizáciu. Ide o poskytovanie verejnoprospešných 

služieb. Technické služby budú „roztrhané“, niečo bude fungovať lepšie, ale práce nebudú 

vykonávané v takom rozsahu ako teraz.  
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JUDr. Lukačko – súhlasí s vyššie uvedeným, mesto by stratilo prvotnú kontrolu. Ide 

o zlepšenie riadenia, aby pokyny išli od jedného a nie viacerých.  

Ľ. Barák – spýtal sa, koľko zamestnancov majú Technické služby? Z pohľadu zimnej 

údržby, aj keď je organizácia zriadená mestom, aby dostávala zákazky.  Keď sa chce dať 

niekomu zarábať, či je na to pripravený. Plán zimnej údržby schvaľujú poslanci. Treba zvážiť, 

čo sú Technické služby schopné zvládnuť svojimi mechanizmami. Treba sa komplexne 

podnikom zaoberať. Niektoré práce (odvoz smetí a kosenie) sú vykonávané aj v okolí jazier 

(napr. Belianske), nie sú za to platby, turisti tu majú rekreáciu zadarmo.    

Mgr. Babiaková – treba nastaviť iný systém. Návrh fungovania TS, m. p., dostanú poslanci 

do MsZ. Zimnú údržbu nie sú schopné TS, m. p. zabezpečiť samé. Nie sú tak vybavené 

technikou ani počtom zamestnancov. Hospodária s mestským majetkom. Robia aj 

podnikateľské aktivity, mali by si z nich ušetriť.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo                

 

Uznesenie č. 46/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u je   

       Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2012 

  - v nákladoch:     961.616  €   

                        - výnosoch:                 964.929  € 

                        -  hospodársky výsledok                + 3.313  €   

 

6. Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky  

 

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

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

podal Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – prečítal predloženú správu.  

Diskusia:  

Ľ. Barák – sú určené tri miesta, kde budú umiestnené pokladničky, navrhol pokladničky dať 

do viacerých prevádzok a hotelov, napr. aj do reštaurácie Gallery.  

Mgr. Babiaková – je predložený návrh, keď sa zbierka vyhlasuje, treba určiť aj miesta. 

Ing. Blaškovičová – ukončenie zbierky je 31. 12. 2013, zaujímala sa, aké sú zmluvné 

termíny, či niekto kontroluje, či sú práce vykonávané podľa zmluvy? 

Mgr. Babiaková – postupne, ako sú jednotlivé časti vyhotovené, sú preberané 

RNDr. Michalskou, veci boli zaplatené, až keď boli hotové. Dielo by malo byť zhotovené do 

31. 8. 2013, verejnosti bude sprístupnené na základe dohody. Zámer je taký, že by sa socha 

osadila deň pred Salamandrovým sprievodom. Termín zbierky je do 31. 12. 2013, nie je to 

v rozpore so zákonom. Pokúsi sa zohnať peniaze aj iným spôsobom.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo      

   
Uznesenie č. 47/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e    

v zmysle Zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných 

hrách v znení neskorších predpisov, konanie verejnej zbierky, ktorá je určená na 

zhotovenie sochy Štiavnického Nácka. 
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B. S p l n o m o c ň u j e   

primátorku mesta disponovaním s prostriedkami zbierky, ktorej výnos je určený na 

zhotovenie sochy.  

 

7. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2013  

 

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

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

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – v materiáli je uvedené, aké sú navrhnuté 

zmeny a presuny z jednotlivých položiek. Tento mesiac bol zaznamenaný prepad podielových 

daní. Rokuje sa o rozčlenení zmluvy prenájmu priestorov v MŠ Ul. 1. mája (ICM + Fáber 

dance). V prípade, že sa schvália príspevky v rámci VZN č. 3/2013 o dotáciách, dnes by sa 

vyhlásil termín podávania žiadostí, aby sa ľudia mohli uchádzať o získanie peňazí.  

Diskusia: 

Ing. Čabák – k návrhu zmeny č. 1, nie je priestor na realizáciu predstáv poslancov. K dvom 

veciam je zbytočné, aby sa vyjadroval aj hlasovaním, nie je možnosť to ovplyvniť. Nesúhlasí 

s presunom z položky PD Ul. Sládkovičova a Ul. Pecha na rekonštrukciu autobusových 

zastávok – úprava podložia. Mesto je v situácii, že sa nepokračuje s úpravami verejných 

priestranstiev, nie sú štátne dotácie. 

Nesúhlasí s tým, aby sa prenajala časť objektu MŠ na Ul. 1. mája pánovi Fáberovi. Budú sa 

vytvárať podmienky pre zriadenie ďalšieho centra voľného času (CVČ). Spoločenské tance 

organizujú rôzne školy. Nie je správne, aby sa vytváral priestor pre ďalšie CVČ.  Nie je 

záruka, že sa zmení jeho fungovanie voči mestu. Dá pozmeňujúce návrhy.  

Mgr. Babiaková – chce sa dať prednosť asfaltovaniu ulíc pred Ul. Katovou a ulicami v starej 

časti mesta, budúci týždeň bude stretnutie k úprave ulíc, budú sa združovať finančné 

prostriedky tam, kde sa robí kanalizácia (Mesto, StVS a SSE). Ul. Sládkovičova, PD bude 

hotová v januári, projekt bude zaplatený a mesto sa bude o peniaze uchádzať. Môže sa dať aj 

priorita (Ul. Sládkovičova a Ul. Pechova). K autobusovým zastávkam, projekt neobsahoval 

lôžka na ne, treba to urobiť.  

Ing. Čabák – súčasťou projektu nie sú podklady, vedelo sa to už pri tvorbe rozpočtu. Treba 

dať reálne čísla. K návrhu, treba dať reálne čísla, autobusové zastávky budú stáť menej o 5 tis. 

€. Toto by sa dalo použiť na PD Ul. Sládkovičova a Ul. Péchu.  

R. Antalová – na poslednom MsZ sa pýtala na Ul. Kukučína, stiahla svoj návrh, aká je 

súčasná situácia? 

Mgr. Babiaková – suma za PD je vysúťažená 2 800 €. Projekt by sa zaplatil v roku 2014. 

V tomto rozpočte nevie nájsť krytie.  

R. Antalová – požiadala všetkých poslancov, dala návrh, PD Ul. Kukučína, cesta bola 

prisľúbená, aspoň jej sprejazdnenie. Cesta existuje, ide o miestnu komunikáciu, aby bola 

dostupnosť sanitky a hasičov. Trvá na tom, aby sa to dalo do poriadku. Chce vyjadrenie.     

Mgr. Babiaková – obhliadku Ul. Kukučína urobil JUDr. Lukačko, mesto chcelo urobiť 

úpravu miestnej komunikácie, pán Kirschner s tým nesúhlasil, len keď bude spracovaný 

projekt. Pod cestou je pivnica. Projekt stojí 2 800 €, potrebujeme ho, aby sa cesta mohla 

realizovať, vrátane odvodnenia. Projekt sa dá upravovať.  

JUDr. Lukačko – bol na rokovaní k ceste Ul. Kukučína, chceli to vyriešiť jednoducho, 

úpravou povrchu bez asfaltu. Je tam pivnica, majiteľ nesúhlasil. Musí sa postupovať podľa 

zákona v zmysle PD.  

Ing. Nikolajová – žiadalo sa zameranie plotov a vytýčenie stavieb, či nie sú posunuté na 

pozemkoch mesta.  
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Mgr. Babiaková – cesta sa dá urobiť aj provizórne, ale nebude to mať trvalý efekt. Vlastník 

susednej nehnuteľnosti bude účastníkom stavebného konania a s takýmto riešením nesúhlasí. 

Trasa sa musí vytýčiť. Má záujem pomôcť pánovi Oravcovi, sú tam však komplikované 

vzťahy.  

Ing. Čabák – 2 800 € sa vynaložilo na PD, ktorá je nerealizovateľná, projektant nezohľadnil 

skutkový stav. Projekt musí vyriešiť obmedzenia. Ak je miestna komunikácia v pasporte 

miestnych komunikácií, musí sa zabezpečiť jej zjazdnosť. Podobný stav bol na Dolnej 

ružovej, nikto sa predtým nepýtal. Je povinnosťou urobiť také opravy a zásahy, aby sa 

zabezpečila prístupnosť cesty.  

H. Koťová – k dennému stacionáru pre invalidné deti vysvetlila, že účelová dotácia 

ministerstva je na počet 12 detí x 12 mesiacov. Z účtu bude stacionár vracať za neobsadené 

miesta na mesto. Denné stacionáre a DSS po novele zákona dostávajú na klienta 184 €, 

doteraz to bolo pre DSS 330 €.  Navrhla z bežných výdavkov 637004 všeobecné služby MsZ 

a iné na rok 2014 presunúť 1000 € na účelovú dotáciu na platby za energie za invalidných  

klientov, Bratská 9.  

Ľ. Barák – spýtal sa, či niečo podobné nie je v SČK, denné stacionáre sú na počet klientov. 

Ak sa nenaplní, bude sa musieť suma vracať. Do budúcna ak sa bude niečo podobné 

pripravovať, treba prehodnotiť, čo už existuje. Ide o budovu mesta, mohlo sa platiť z toho 

niečo iné.  

Ing. Piliar – nie je to služba organizovaná mestom, ide o súkromnú službu neverejným 

poskytovateľom. Je na meste, či sa poskytnú ďalšie peniaze. To, čo ukladá zákon, poskytlo sa 

cez mesto. OZ Margarétka má 12 ľudí, je registrované ako poskytovateľ sociálnych služieb. 

Zmluvy sú urobené tak, že prostriedky sa vyúčtujú, ak sa nepreukáže ich využitie, musia sa 

vrátiť. Klienti musia byť posúdení, či sú odkázaní na lekársku službu.  

H. Koťová – denné stacionáre nevznikajú len v Banskej Štiavnici. Na klienta je 184 €, 

peniaze na nenaplnený počet sa musia vrátiť, SČK je financovaný z VÚC BBSK. Myslí si, že 

kapacita sa naplní. Denný poplatok za službu je 50 centov. Mesto je partner klientov.  

Ing. Blaškovičová – spýtala sa: položka č. 38 ŠFRB, platby úrokov ŠFRB položka 55 

v príjmoch kde sú zohľadnené? 

položka 128 separovaný zber, položka 129 komunálny odpad, znížil sa separovaný zber, 

prečo sa položka podhodnotila? 

- zbierka Náco, v rozpočte 2013 je 2500 €,  prečo sa nedala celá suma? 

Ing. Lievajová – reagovala na otázky: 

- zbierka Náco, pri tvorbe rozpočtu v novembri 2012 sa dala len táto suma, aká bola 

v skutočnosti k dispozícii, nebolo to z čoho vykryť, 

- separovaný zber a komunálny odpad, v plnení sú uhradené príspevky od septembra 

minulého roku. Je uhradené 8 mesiacov, snaží sa uhradiť 12 mesiacov. Komunálny odpad sa 

nezaplatil, zostali záväzky. Rozpočet sa schvaľuje skôr, ako je vyúčtovanie,   

- ŠFRB príjmy sú v prenájmoch z Bytovej správy 

- 100 tis. € nájom tepelné hospodárstvo 

- úver ŠFRB sa spláca 30 rokov, príjem je nižší, Bytová správa začala uhrádzať nájom z roku 

2010, sú tam všetky zmluvy aj z predchádzajúcich období  čo sa týka ŠFRB.        

Ing. arch. Mravec – kedy sa dopracujeme k reálnym číslam? V záverečnom účte je to už 

neskoro. Poslanci sú postavení pred hotovú vec. Zaujímal sa o položky: 

- navýšenie za pozemky – prečo? 

- odchodné, nevedelo sa to na začiatku roka? 

- zimná údržba – iní dodávatelia, spýtal sa, či uvedená suma je reálna, aká je realita naplnenia 

zimnej údržby? 
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- prenájom rohoží – kultúra, nevedelo sa to skôr? 

- zastávky SAD, prečo poslanci neboli informovaní, z čoho pozostávala celá suma? 

- PD – vysúťažené sumy, nie je informovaný kto práce vysúťažil, a to je členom Komisie 

výstavby a rozvoja mesta,  

- to isté pri PD rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a Pécha, nepozná zadávacie podmienky, 

- kultúra položka 08023 kultúrne podujatia, plánované 20 tis., 2 tis. € naviac, navrhol nechať 

pôvodnú sumu (použiť napr. na PD Ul. Kukučína) 

- dotácia – výmena okien ZŠ J. Kollára, poslanci boli postavení pred hotovú vec 

- socha náca, položka sa zvyšuje, je proti tomu, nie je finančné krytie, novú zbierku podporuje 

Mgr. Babiaková – PD k zastávkam sa schvaľovala, bola v tom aj ekonomika, je to 

financované z projektu a bolo uvedené, aká je spoluúčasť mesta, autobusové čakárne  – boli 

v rozpočte, keď sa dával projekt 

- kultúra, zobrali sa jej peniaze a dali sa na OOCR, získavajú sa peniaze z cudzích zdrojov  

- kanalizácia, je to posledná šanca ako ju riešiť (Ul. SNP, Ul. 8. mája)  

- Komisia výstavby a rozvoja mesta by si mala projekty prejsť, je predložený návrh na zmenu 

zapisovateľky – kontaktnú osobu z odd. výstavby, ÚP a ŽP 

- dôležité je, ako budú naplnené podielové dane 

Mgr. Palášthy – k škole Drieňová, bolo to v Komisii školstva a mládeže, rokovalo sa o tom.  

- plánuje sa rokovať o prenájme priestorov pre iné CVČ, komerčné, v minulosti mali možnosť 

robiť pod naším CVČ, k dohode nedošlo, nesúhlasí s dotáciou pre iné CVČ. Nie je proti tomu, 

vie aké sú problémy v našom CVČ. Z rozpočtu sa uvoľnilo až 42 % pre školy. Vzniká tu 

priestor na skombinovanie nášho CVČ so súkromnými.  

Mgr. Babiaková – priestor bol prenajatý ICM, toto ho ďalej podnájomnou zmluvou prenajalo 

Fáber dance, nakoniec energie zaplatilo mesto. Vzhľadom k tomu, že Mesto malo kontrolu, 

ICM by malo byť jedným zo žiadateľov. Došlo k nezhode. Riešilo sa to, Fáber dance chce 

fungovať pod naším CVČ, vzhľadom k tomu, že je to komerčné, deti si platia krúžok, on by 

mal platiť energie. Bude rokovanie, priestor nie je využitý  jedným subjektom.  

Mgr. Palášthy -  priestory sú prebudované v ZŠ J. Kollára, prečo sa nevyužijú tieto? 

PaedDr. Ebert – Fáber dance poskytoval záujmové vzdelávanie deťom od 5 – 15 rokov. 

Mesto muselo prispievať. Mal právo poskytovať a požiadať.  

Mgr. Palášthy – nevie sa, ako bude fungovať budúci školský rok, aká je dohoda?  

Ing. Čabák – ide sa schvaľovať a nevedia sa podmienky. Prečo sa dali peniaze priamo MŠ 

ako príspevok ICM? Malo to byť použité len na energie. Keď sa sedelo k veci, dalo sa to 

zmluvou a zaviazali sa. 

Mgr. Babiaková – príspevok sa poskytuje s tým, že musí byť využitý len na energie. Ak 

žiada o prenájom priestorov pre kurzy, za tieto by musel zaplatiť, peniaze by išli na energie 

pre MŠ. 

Ľ. Barák – ICM pred 6-timi rokmi, povedalo sa, na čo bude slúžiť. Prišiel ďalší subjekt, MŠ 

patrí mestu, ak ICM nevie tento priestor využiť, nemali by ho dať ďalšiemu. Otázka je, či sa 

im peniaze chcú dať a či sú? Možno dať priestor riaditeľke MŠ, nech sa ona rozhodne, či ho 

potrebuje, alebo komu ho dá. Navrhol zmluvy vypovedať, ak je priestor voľný, navrhol jeho 

dražbu. Mesto má kultúrne centrum, kde sa dajú aktivity presunúť. Peniaze sa chcú dať ICM, 

refundujú sa MŠ.  

Mgr. Babiaková -  zmluvy si robí riaditeľka MŠ, súhlas dáva mesto.  

Ing. Čabák – ICM je preto na Križovatke, lebo je to lokalita, kde je veľká koncentrácia 

mládeže, bol im ponúknutý priestor, sú tam autobusy. Podporuje činnosť pre deti, ale 

nekomerčnú.  

 



- 85 - 

 

Mgr. Palášthy -  k 15. 9. 2013 môže CVČ vo Zvolene vykázať veľa  detí, deti z Banskej 

Štiavnice, bude na ne mesto prispievať, je to možné?  

Mgr. Babiaková – áno.      

Zhrnula pozmeňujúce návrhy k úprave rozpočtu a dala o nich hlasovať: 

1. návrh – poslankyňa R. Antalová navrhla: 

spriechodniť Ul. Kukučína, riešiť havarijný stav bez PD v priebehu dvoch mesiacov, v rámci 

bežnej údržby.   

Hlasovanie: prítomných 13, hlasovalo 13                               za 9, proti 0, zdržali sa 4 

Za: R. Antalová, Ľ. Barák, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, H. Koťová, 

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

Zdržali sa: RNDr. Bačík, I. Beňo, JUDr. Lukačko, Ing. Zimmermann 

Tento návrh bol schválený, avšak úloha nezasahuje do rozpočtu mesta a nie je finančne krytá. 

 

2. návrh – poslankyňa H. Koťová navrhla:  

z položky 637004 všeobecné služby MsZ iné zobrať 1000 € a zvýšiť príspevok pre MŠ Ul. 

Bratská 9 (poskytnúť ako účelovú dotáciu pre invalidných klientov denného stacionára na 

úhradu energií) 

Hlasovanie: prítomných 13, hlasovalo 13                               za 10, proti 0, zdržali sa 3 

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

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

Zdržali sa: I. Beňo, JUDr. Lukačko, JUDr. Volf 

Tento návrh bol schválený.  

 

Ľ. Barák – spýtal sa, či toto združenie platí MŠ nájom? 

H. Koťová – nájmy sú pre obidva stacionáre po 1 € 

SČK platí 50 % za energie 

 

3. návrh – poslanec Ing. arch. P. Mravec navrhol: 

PD Ul. Kukučína uhradiť z výdavkového kapitálového rozpočtu – socha Náca 2 800 € 

Hlasovanie: prítomných 14, hlasovalo 13 za 8, proti 0, zdržali sa 5 

Za: R. Antalová, Ľ. Barák, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, H. Koťová,  

Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy 

Zdržali sa: RNDr. Bačík, I. Beňo, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, JUDr. Volf  

Nehlasoval: Ing. Zimmermann 

Tento návrh bol schválený.  

 

4. návrh – poslanec Ing. J. Čabák navrhol:  

z kapitálových výdavkov – položka 0451 kde je návrh na zvýšenie o 11 364 € na sumu 

34 600, z PD Ul. Sládkovičova a Ul. Pécha a park Drieňová, aby sa presunulo 6 564 € (spolu 

bude na položke 29 600 €), zostane 5 tis. € tieto použiť na úhradu PD Ul. Sládkoviča a Ul. 

Péchu v tomto roku 

Hlasovanie: prítomných 13, hlasovalo 13 za 7, proti 1, zdržali sa 5 

Za: R. Antalová, Ing. Blaškovičová, Ing. Čabák, Mgr. Chovanová, H. Koťová,  

Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy 

Proti: I. Beňo 

Zdržali sa: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, JUDr. Lukačko, Ing. Mojička, JUDr. Volf  

Tento návrh bol schválený.  

Primátorka mesta dala hlasovať ešte o celom návrhu uznesenia, vrátane schválených zmien.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo    

      

Uznesenie č. 48/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

       Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 1 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovými  opatreniami: 

 

1) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nasledovne: 

 
Funkčná. 

klasifikácia 

Ekon. 

klasifikácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Presun z položky 

 

rozpočet po 

zmene 

Bežné výdavky 

 

 

01.1.1.6 636001 Nájomné za 

pozemky 

 2 000   + 1 800 

 

637035 dane -1 300 

635004 údržba 

zariadení - 500 

 

3 800 

01.1.1.6 642013 Odchodné   0 + 2 621 Vzdelávanie 

seniorov - 

spolufinancovanie 

2 621 

01.1.3 649003 Členský príspevok 

UNESCO 

 1 700 + 12 642006 členské 

príspevky 

1 712 

03.1.0 633006 Všeobecný materiál 

MsPo 

 2 000 +100 Školenia MsPo 2 100 

03.2.0 637002 Hasiči – okresné 

súťaže 

 0 + 300 

 

632001 energie 

hasiči B. Štiavnica 

300 

04.2.1.3 641001 Transfer TS na 

karanténnu stanicu 

 5 000 + 700 632001 energie 

hasiči B. Štiavnica 

5 700 

04.5.1 644002 Úhrada pre SAD 

Zvolen 

  21 000 + 2 824 637035 dane 23 824 

04.5.1 635006 Zimná údržba iní 

dodávatelia 

  40 000 + 22 000 posypový materiál -5 

000 

Školstvo-9 000 

Úroky z úverov -8 

000 

62 000 

04.5.1 641001 Transfer TS na 

zimnú údržbu 

 86 000 + 20 300 641001 separovaný 

zber 

106 300 

04.7.3 642006 Príspevok OOCR  25 000 + 13 642006 členské 

príspevky  

 25 013 

05.1.0 641001 Transfer TS na 

zberný dvor 

 0 + 500 Vzdelávanie 

seniorov - 

spolufinancovanie 

500 

05.3.0 637027 Dohody – vodné  0 + 431 637035 dane 431 

08.2.03 636004 Prenájom rohoží – 

kultúra 

 0 +600 

 

Klziská 600 

08.2.05 635009 Údržba softvéru  450 + 50 633006 materiál 500 



Knižnica knižnica 

08.2.0.9 637002 ZPOZ – vystúpenia  0 + 350 

 

ZPOZ materiál 350 

 

08.2.09 630 Partnerské mestá  0 + 1 500 Vzdelávanie 

seniorov - 

spolufinancovanie 

1 500 

08.2.07 635006 Rubigall – oprava  0 + 4 346 

 

637035 dane 4 346 

08.4.0 633004 Nákup krovinorezu  0 + 400 Údržba cintorínov 400 

09.1.1.1 642004 Dotácia pre 

Katolícku spojenú 

školu – MŠ 

  76 000 +  3 222 

 

OZ KRUH – 2754, 

KSŠ –ŠKD – 468  

79 222 

09.5.0 640 Dotácie pre oblasť 

mládeže a školstva 

 0 + 1000 

 

KSŠ CVČ 1 000 

09.5.0 640 Dotácie pre iné 

CVČ 

 0 + 2 900 

 

KSŠ CVČ  2 900 

09.5.0 640 ICM  0 + 2 000 

 

KSŠ CVČ  2 000 

  Dotácia na 

prenesené kompet. 

ZŠ J. Kollára 

 299 121,30 + 10 049  Dotácia na prenesené 

kompetencie ZŠ J. 

Horáka 

309 170,30 

  Dotácia na orig. 

kompetencie MŠ 

Bratská 

 167 327,60 + 1 000 Všeobecné služby 

MsZ 

168 327,60 

Kapitálové výdavky  

01.1.1.6 711003 Nákup modulov 

ISS 

 3 000 + 250 

 

Ročná podpora ISS 3 250 

04.5.1 717002 Rekonštrukcia 

autobusových 

zastávok 

 23 036 + 6 564 PD Ul. Sládkoviča 

a Pécha – 5 000 

Park Drieňová – 

1 564  

29 600 

06.2.0 716 PD kanalizácia Ul. 

8. mája 

 0 + 6 420 

 

716 PD Ul. 

Sládkoviča, Pécha 

6 420 

06.2.0 716 PD kanalizácia Ul. 

SNP 

 0 + 6 360 

 

716 PD Ul. 

Sládkoviča, Pécha  

6 360 

 

2) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 

 
Funkčná. 

Klasifikácia 

Ekon. 

Klasifikácia 

Názov  rozpočet Zvýšenie výdavkov 

    

rozpočet po 

zmene 

 

Bežné výdavky 

 

03.1.0 600 Chránená dielňa  0 +15 800 

Úhrada z dotácie ÚPSVaR 

(12800) a zo zvýšených 

bežných príjmov (3000) 

15 800 

04.5.1 635006 Zimná údržba iní 

dodávatelia 

 62 000 + 8 000  

úhrada zo zvýšených 

bežných príjmov 

70 000 

04.5.1 635006 Údržba miestnych 

komunikácií 

 50 000 + 18 162 

Dotácia MDVaRR SR 

68 162 

05.2.0. 635004 Údržba 

kanalizácie 

 1 000 + 2 700 úhrada zo 

zvýšených bežných príjmov  

3 700 

06.2.0 637 004 Výsadba novej 

zelene 

 0 + 3000 úhrada z náhrady za 

výrub drevín + zvýšené 

príjmy      

 

08.1.0 640 Dotácie oblasť 

športu 

  0 +     11 000 

úhrada zo zvýšených 

bežných príjmov 

11 000 



08.2.03 630 Kultúrne 

podujatia 

 20 000 + 2 000 

Dotácia BBSK 

22 000 

08.2.03 630 Salamander  15 000 + 2 000 

Dotácia BBSK 

17 000 

08.2.09 640 Dotácie oblasť 

kultúry 

 0 +  3 000 

úhrada zo zvýšených 

bežných príjmov  

3 000 

08.4.0 635006 Oprava vojnových 

hrobov 

 0 437 

Dotácia MV SR 

437 

09.1.1.1 642004 KSŠ MŠ  79 222 + 1 660 Dotácia MF SR 80 882 

09.1.1.1 642001 OZ KRUH  38 196 + 800 Dotácia MF SR 38 996 

09.1.1.1 635006 Oprava strechy 

MŠ Bratská 

 0 40 000 

Prostriedky zo správy budov 

40 000 

09.1.2.1 635006 Výmena okien ZŠ 

J. Kollára 

 0 34 422 

Dotácia MV SR + 

Prostriedky zo správy budov 

34 422 

09.5.0 642004 KSŠ – ŠKD  14 841 + 312 Dotácia MF SR 15 153 

09.5.0 642004 KSŠ – CVČ  13 587 + 212 Dotácia MF SR 13 799 

09.5.0 642004 Stravovacie 

zariadenie Assisi 

 19 869 + 416 Dotácia MF SR 20 285 

10.1.2.2 642001 Príspevok na 

denný stacionár 

 0 + 26 496 

Úhrada z dotácie 

26 496 

 

Kapitálové výdavky 

 

08. 2. 0.9 719 002 Vybudovanie 

sochy 

Štiavnického Náca 

 2 500 + 3 196 úhrada zo 

zvýšených bežných príjmov 

5 696 

06.2.0 716 PD Ul. Kukučína  0 + 2800 úhrada zo zvýšených 

bežných príjmov 

 2 800 

04.5.1 717002 Rekonštrukcia Ul. 

Akademická 

    0 + 157 300 

Prevod zostatku 

prostriedkov z predch. roka 

+ Úhrada zo zvýšených 

bežných príjmov - 475 

157 300 

 
B. u k l a d á  

     Mestskému úradu spriechodniť Ul. Kukučína, riešiť havarijný stav bez PD v priebehu   

     dvoch mesiacov, v rámci bežnej údržby.   

 

8. Schválenie ručiteľského vyhlásenia Mesta pre recyklačný fond – realizácia projektu 

„Zhodnocovanie odpadov v Banskej Štiavnici“   

 

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

spracovateľom je JUDr. D. Lukačko, zástupca primátorky mesta, ktorý k bodu podal aj spravodajstvo 

– Technické služby, m. p. využívajú hydraulickú ruku s veľkokapacitným hákovým kontajnerom od 

roku 2012 a plnia záväzky, vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas. Zábezpeka zo strany Mesta Banská 

Štiavnica pre Recyklačný fond však nebola doposiaľ poskytnutá Recyklačnému fondu ako 

poskytovateľovi dotácie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo      

 

Uznesenie č. 49/2013 

Mestské zastupiteľstvo  

A.   S c h v a ľ u j e  

Ručiteľské vyhlásenie v súlade s ustanovením § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 

Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov Mesta Banská 

Štiavnica, vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov  
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z recyklačného fondu pod č. 1107/11/30 zo dňa 09.11.2011, uzavretej medzi 

Recyklačným fondom, Nobelova 18, 831 02 Bratislava a Technickými  službami, 

m. p. Šoltésovej 1, 969 00 Banská Štiavnica. Toto ručiteľské vyhlásenie Mesta 

Banská Štiavnica platí do 09.11.2016, teda do konca platnosti zmluvy č. 

1107/11/30 uzavretej medzi Recyklačným fondom Bratislava a Technickými 

službami, m. p. Banská Štiavnica. 

 

9. Zámer obnovy meštianskeho domu na Ul. A. Kmeťa č. 5   

 

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

spracovateľkami sú Ing. Kladivíková a RNDr. Michalská, odd. výstavby, ÚP a ŽP. 

Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – je pripravená zmluva 

o dielo, na základe ktorej by sa mali stavebné práce na obnove meštianskeho domu na Ul. A. 

Kmeťa č. 5 začať po získaní finančných prostriedkov z MDV a RR a ŠFRB v termíne 

04/2014. Predpokladaný termín ukončenia stavby je 31. 12. 2015. Realizáciu je možné začať 

po presťahovaní súčasných nájomníkov bytov na Ul. A. Kmeťa 5 a zabezpečení náhradného 

bývania. Dotáciu je možné získať na bytové priestory.  

Diskusia:  

RNDr. Bačík – zaujímal sa, či je predmetom PD kanalizácia popod dom, aj toto treba riešiť.  

Ing. arch. Mravec – spýtal sa, cca 13 bytov vzniká a nejaké nebytové priestory, chýba 

informácia, aká bude štruktúra bytov, bol by nerád, keby pokračoval trend riešenia nájomných 

bytov ako doteraz, istým spôsobom sa degraduje centrum mesta. Predpokladá sa 13 bytov, 

malo by sa uvažovať aj s 13-timi parkovacími miestami, v správe to nie je uvedené. Časť 

parkovacích miest pred objektom sa odstraňuje dostavbou objektu. Nie je uvedené, koľko  

vychádza investícia na 1 m2, aké sú investičné náklady z hľadiska mesta, či je to vhodné, 

resp. nevhodné, spomínala sa dlhodobá zadlženosť mesta, je stanovený odpis 30 rokov na 

splatenie úveru, ale splátkový kalendár pre nájomníkov je na 40 rokov. Vzniká schodok 

v príjmoch mesta. Ťažko sa mu vyjadruje, podmienky ŠFRB sú striktné. Obáva sa migrácie 

nájomníkov (obdobie 40 rokov). Nie je uvedené, koľko bolo uchádzačov a ako sa pohybovali 

cenové ponuky. Mesto inú možnosť financovania nemá, možnosť by bola postaviť nové byty 

a toto predať.        

Mgr. Babiaková – ide o najvýhodnejšie financovanie, aké mesto môže dať. 80 % sú 

nenávratné zdroje financovania, 20 % návratné.   

Ing. Kladivíková – vysvetlila štruktúru bytov, 4 byty sú o rozlohe 40 m2, sú tam aj byty 

s rozlohou 89, 87, 85, 85 m2, sú väčšie aj menšie, zväčša dvojizbové, dispozícia je iná. 4 byty 

budú v podkroví objektu. Materiál už bol v MsZ v predchádzajúcom volebnom období, je už 

pripravený projekt, bolo vybavené stavebné povolenie v predchádzajúcom období. Takáto 

rekonštrukcia na prestavbu bytov už bola schvaľovaná, prebehla verejná súťaž.     

Kanalizácia je v projekte, bude sa robiť kompletne, kanalizačná, vodovodná, aj plynová, 

každý byt bude vykurovaný samostatne. Je riešená infraštruktúra.     

Ľ. Barák – objekt bol v roku 2008 dávaný do ponuky realizácie projektov, 80 % sa dostane 

zo ŠFRB. Zdá sa mu to drahé, nevie, či budú opravené aj nebytové priestory. Jediný dom, 

ktorý sa spláca, je na Drieňovej, s ostatnými je problém.  Systém je, ľudia neplatia, Bytová 

správa byty prevezme do fondu, ľudia platia nájom, ale nie služby. Dlh narastá, Bytová správa 

dlhuje mestu. Byty na Povrazníku sa robia 84 bytov, čo ak nebudú nájomníci platiť. 

V minulosti sa byty stavali, ľudia sem prišli za robotou.  Tento dom, keď sa opraví, kto tam 

pôjde bývať, podmienky musí niekto spĺňať.    
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Mgr. Babiaková – otvorí sa VZN, nemôžu sa obmedzovať ľudia, ktorí tu nemajú trvalý 

pobyt. Na objekte sa zatiaľ robila len fasáda. Mesto nemá vlastné zdroje, rekonštrukcia sa dá 

urobiť iba týmto spôsobom. Obce a mestá sa o prostriedky uchádzajú. Týmto spôsobom sa 

riešili aj iné objekty v MPR. Najväčší problém je so Šobovom.  

Ing. Čabák – treba, aby sme sa poučili z opravených objektov, nastavenia platieb a obsadenia 

nájomníkov (napr. modrý objekt).   

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 50/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S  ch v a ľ u j e   

zámer obnovy meštianskeho domu na Ul. A. Kmeťa č. 5 v Banskej Štiavnici, s 

navrhnutým spôsobom financovania obnovy, ktorý je  uvedený v predloženej správe. 

 

10. Návrh na zmenu zapisovateľky v komisii výstavby a rozvoja mesta   

 

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

spracovateľkou je Ing.  Z. Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo 

k bodu podal Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ.  

Diskusia:  

Ing. arch. Mravec, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta – mrzí ho, že sa túto 

informáciu dozvedá na rokovaní MsZ, po konaní komisie. Poďakoval Sidke Kiripolskej za 

korektnú a dobrú spoluprácu.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 51/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. O d v o l á v a   

     z postu zapisovateľky Komisie výstavby a rozvoja mesta MsZ Sidóniu Kiripolskú.  

B. V o l í 

     za zapisovateľku Komisie výstavby a rozvoja mesta MsZ Bc. Alžbetu Gallovú.  

 

11. Plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2013  

 

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

spracovateľom je Ing. J. Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV.  Spravodajstvo k bodu 

podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 52/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

       2013. 
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12. Plán práce Hlavného kontrolóra na II. polrok 2013  

 

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

kontrolór mesta. Spravodajstvo k bodu podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ. 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 53/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti HK mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2013.  

 

13. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2012  

 

Pred prerokovaním tohto bodu primátorka mesta vyzvala prítomných, aby si minútou ticha 

uctili pamiatku neb. PhDr. Eleonóry Bujnovej, CSc. Táto bola dlhoročnou kronikárkou mesta.    

 

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

spracovala ju PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta. Spravodajstvo k bodu podal JUDr. 

D. Lukačko, zástupca primátorky mesta.  

Diskusia:     

JUDr. D. Lukačko – Komisia kultúry odporučila schváliť návrh zápisu do kroniky mesta za 

rok 2012, s nasledovným doplnením textu: V dňoch 11.-13. októbra 2012 sa v priestoroch 

Kammerhofu Slovenského banského múzea konala pri príležitosti 250. výročia založenia 

Baníckej akadémie medzinárodná konferencia Vivat akadémia Banská Štiavnica – vzdelanie, 

pokrok, tradícia. Záštitu nad konaním konferencie prevzal prezident SR,. J.E. pán Ivan 

Gašparovič a finančne podujatie podporil Visegrad Fund. Na konferencii vystúpili významní 

odborníci zo Strednej a Západnej Európy, ktorí zhodnotili význam Baníckej a lesníckej školy 

a tiež sa venovali problematike ikonografii symbolov baníctva. „  

Ing. Blaškovičová -  navrhla doplniť text 15.7. Na Suchom tajchu súťažili hasiči O putovný 

pohár primátorky mesta Banská Štiavnica.  

Mestské zastupiteľstvo bez ďalších návrhov a pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 54/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e   

      návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2012, s doplnením textu:  

„V dňoch 11.-13. októbra 2012 sa v priestoroch Kammerhofu Slovenského banského múzea 

konala pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie medzinárodná konferencia 

Vivat akadémia Banská Štiavnica – vzdelanie, pokrok, tradícia. Záštitu nad konaním 

konferencie prevzal prezident SR,. J.E. pán Ivan Gašparovič a finančne podujatie podporil 

Visegrad Fund. Na konferencii vystúpili významní odborníci zo Strednej a Západnej Európy, 

ktorí zhodnotili význam Baníckej a lesníckej školy a tiež sa venovali problematike ikonografii 

symbolov baníctva. „  

15.7. Na Suchom tajchu súťažili hasiči O putovný pohár primátorky mesta Banská Štiavnica . 

ďalší text bez zmeny 
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14. Majetkové veci mesta  

 

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

Nikolajová, prednostka MsÚ, spracovateľmi sú JUDr. E. Jaďuďová, R. Baráková, odd. 

právne a správy majetku, zámer na prenájom Amfiteátra spracoval Ing. R. Marko, ved. odd. 

KŠaMK. Spravodajstvo k celému bloku majetkových vecí podal Ing. J. Čabák, poslanec 

MsZ.  

 

a) Prevod nehnuteľnosti na Ul. Pod Kalváriou v Banskej Štiavnici (prof. Ing. 

Novotný s manž.) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 55/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia  MsZ č. 35/2013 zo dňa 24. apríla 2013, ktorým  bol na základe žiadosti  

prof., Ing. Július Novotný , CSc. s manželkou ,  schválený zámer  na  priamy odpredaj  

majetku   na Ul. Pod Kalváriou   v Banskej Štiavnici.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na prevod nehnuteľností formou priameho odpredaja  

v zákonom stanovenej lehote  zverejnený pod č. 3/2013  v termíne od  26. apríla – 14. mája  

2013 obvyklým spôsobom.  

V stanovenom termíne neboli k predmetu, ani k spôsobu prevodu pozemku  v KN Správa 

katastra Banská Štiavnica vedeného na LV č. 3076 ako C KN parcela č. 4906/4 o výmere 129 

m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, pre okres Banská Štiavnica , obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica, doručené žiadne pripomienky ani iné  cenové ponuky. 

 

B.       S c h v a ľ u je      

prevod  nehnuteľnosti  vedenej v KN  Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre 

okres Banská Štiavnica, obec  Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica ako  pozemok  parcela 

C KN č. 4906/4 o výmere 129 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, spôsobom uvedeným v § 9a, 

odst.1, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

priamym predajom  za kúpnu cenu  vo výške 1530  €  ( 11,83 €/m2),  čo je hodnota 

stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č.11/2013  zo dňa 27.2.2013 

vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov 

a prekladateľov MS SR pre odbor  a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 

912288, metódou polohovej diferenciácie, do BSM vlastníctva prof., Ing. Júliusa Novotného 

CSc., s manželkou,  obaja trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. Pod Kalváriou 11, ktorí nie sú  

osobou podľa ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení.  

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradia  aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností 

a to náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 € a správny poplatok  na vklad 

do KN vo výške 66 €.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 14, hlasovalo 14 za 14, proti 0, zdržal sa 0 
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b) Prevod nehnuteľnosti na Ul. Údolná v Banskej Štiavnici (p. Dubeň s manž.) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 56/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia  MsZ č. 34/2013 zo dňa 24. apríla 2013, ktorým  bol na základe žiadosti  

Miroslava Dubeňa s manželkou,  schválený zámer na priamy odpredaj majetku na Ul. Údolná 

v Banskej Štiavnici.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na prevod nehnuteľnosti formou priameho odpredaja  

v zákonom stanovenej lehote  zverejnený pod č. 2/2013  v termíne od  26.apríla – 14. mája  

2013 obvyklým spôsobom.  

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

5565/9  o výmere 17 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, doručené žiadne pripomienky ani iné  

cenové ponuky. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN  Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres 

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

 

B.       S c h v a ľ u j e      

prevod  nehnuteľnosti  vedenej v KN  Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre 

okres Banská Štiavnica, obec  Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica ako  pozemok C KN 

parcela č. 5565/9 o výmere  17 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie,  spôsobom uvedeným v § 9a, 

odst.1, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

priamym predajom  za kúpnu cenu  stanovenú dohodou  vo výške 170 € ( 10 €/m2) , čo je 

cena vyššia ako hodnota pozemku  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom č. 24/2013  zo dňa 5.4.2013 ( vo výške 8,07 €/m
2
) vypracovaným Ing.  Igorom 

Mičkom – znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre 

odbor  a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej 

diferenciácie , do BSM vlastníctva Miroslava Dubeňa s manželkou Ing. Ľudmilou Dubeňovou 

rod. Riečanovou,  ktorí nie sú  osobou podľa ustanovenia §9a, odst.6 a7 zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradia  aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností 

a to náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 80 € a správny poplatok  na vklad 

do KN vo výške 66 €.  

 

Hlasovanie : 

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

 

c) Zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Jesenského v Banskej Štiavnici (p. Šurka) 

 

Diskusia:  

Ing. Čabák – spýtal sa, či sú žiadatelia informovaní o zvýšení ceny o 0,16 €/m2? 

JUDr. Jaďuďová – žiadatelia boli informovaní, nemali výhrady.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 57/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Jesenského  v Banskej Štiavnici  

 - pozemok C KN parcela č. 824 o výmere 512 m
2
, záhrada 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 1, pre okres Banská 

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

 

2. spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A) 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, odst. 

1, písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

priamym predajom za cenu  stanovenú dohodou vo výške  2560 € ( 5 €/m
2
) , čo je cena vyššia 

ako hodnota pozemku  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 

25/2013  zo dňa 6.4.2013  (4,84 €/m
2
) vypracovaným Ing.  Igorom Mičkom – znalcom 

zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR pre odbor  a odvetvie 

odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej diferenciácie.  

 

B. P o v e r u j e    

Mestský úrad, v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zverejniť najmenej na 15 dní  zámer  predať  majetok mesta  -  pozemok parcela C 

KN č. 824  na  Ul. Jesenského   v Banskej Štiavnici  priamym odpredajom a zároveň určiť 

lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov v termíne do  8. 7. 2013. Po uplynutí 

stanovenej lehoty na zverejnenie a po vyhodnotení ponúk materiál predložiť na rokovanie 

MsR a MsZ. 

 

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

1. predsedajúci výberovej komisie:            Ing. Slavomír Palovič 

2. člen komisie:                          JUDr. Dušan Lukačko 

3. člen komisie:                          JUDr. Emília Jaďuďová  

4.   zapisovateľ:                                                 Renáta Baráková 

Náhradník :                                                          Ing. Ivana Nikolajová              

 

Hlasovanie : 

Prítomných 13, hlasovalo 13                                                                za 13, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

d) Zámer na prenájom Amfiteátra pod Novým Zámkom  

 

Mgr. Babiaková – prenájom musí byť schválený v Mestskom zastupiteľstve, k tejto veci sa 

uskutoční ešte jedno MsZ.  

Ing. Čabák – odporučil, aby aj zmluva o prenájme bola súčasťou materiálu, ktorý sa bude 

schvaľovať. Toto žiadal doplniť aj do návrhu uznesenia ako bod D. a predložil k tomu 

doplňujúci  návrh.   

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia v znení doplňujúceho návrhu a prijalo  
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Uznesenie č. 58/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

správu o žiadosti o prenájom Amfiteátra pod Novým zámkom 

B. S ch v a ľ u j e   

1. zámer na prenájom Amfiteátra pod Novým zámkom, vedeného v KN Banská Bystrica, 

Správa katastra Banská Štiavnica, pre okres B. Štiavnica, obec B. Štiavnica, k. ú. B. 

Štiavnica na LV č. 1 ako stavby so súp. č. 1789 na parcele č. CKN 2299/4  amf. – WC 

a pokladňa, 2382 na parcele 2299/5 amf. – bufet a kinokab a 2391 na parcele č. 2298 amf. 

– javisko a šatne, a pozemky p. č. CKN 2298, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 

316 m
2
; 2299/2, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 731 m

2
; 2299/3, záhrady, vo 

výmere 856 m
2
; 2299/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m

2
; 2299/5, zastavané 

plochy a nádvoria, vo výmere 93 m
2
; 2299/6, záhrady, vo výmere 866 m

2
 ; 2299/7, 

záhrady, vo výmere 16 m
2
; 2299/8, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 529 m

2
  

a 2299/9, záhrady vo výmere 62 m
2
.      

 

2. spôsob prenájmu majetku uvedeného pod bodom B.1. tohto uznesenia, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu nájmu stanovenú dohodou vo výške 

10,- € ročne, spoločnosti  IMT Smile media, s.r.o., Plavecký Štvrtok 546, 900 68 

Plavecký Štvrtok, IČO: 45 885 087, na dobu určitú a to 20 rokov odo dňa nadobudnutia 

platnosti nájomnej zmluvy. 

 

3. dôvody navrhovaného prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 

9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

Ide o špecifický majetok, slúžiaci verejnoprospešnému záujmu obyvateľov 

a návštevníkov mesta, ktorého prevádzka bola pre vlastníka, ako aj neskoršieho nájomcu 

nerentabilná, areál si vyžaduje ďalšie finančné náklady na rekonštrukciu a údržbu, ktoré 

v rozpočte mesta chýbajú a záujemca má dlhoročné skúsenosti s organizáciou rôznych 

podujatí, od roku 2012 prevádzkuje amfiteáter v Prešove. Práve spojenie 

nadštandardných skúseností v oblasti kultúry v oblasti organizácie podujatí, široká paleta 

kontaktov nielen v brandži, ale aj medzi sponzormi a prevádzkovanie areálu s podobným 

charakterom sú predpokladom pre úspešné prevádzkovanie a investíciu do tohto majetku 

mesta. 

Prijatie uznesenia o prenájme nehnuteľností podľa § 9a odst. 9 písm. c) zákona SNR č.  

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje MsZ 3/5 väčšinou   

všetkých poslancov. 

 

C.   P o v e r u j e  

 1. Mestský úrad zverejniť zámer prenájmu majetku uvedeného pod B.1. tohto uznesenia,  

           obvyklým spôsobom najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu v MsZ, pričom   

           tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.   

      2. Mestský úrad, rokovať ďalej so záujemcom o podmienkach prenájmu.   

 

D. U k l a d á 

      Mestskému úradu predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Zmluvu o prenájme Amfiteátra  

      pod Novým zámkom.  
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15. Informatívne správy  

a)  Informatívna správa z valného zhromaždenia Prima banky Slovensko, a. s 

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

spracovateľkou je JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku. 

Spravodajstvo k bodu podala Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – správa o ročnej 

účtovnej závierke je zverejnená na internetovej stránke Prima banky Slovensko, a. s.. Prima 

banka vykázala vlani stratu vo výške 8 282 628,21 €, ktorá bola prevedená do hospodárskeho 

výsledku minulých období. K rozdeleniu akcionárov nezostali žiadne finančné prostriedky.   

Diskusia:   

Ing. arch. Mravec – aký je zmysel byť akcionárom Prima banky?   

Mgr. Babiaková – v minulosti to bola prvá komunálna banka, mestá v nej mali svoj účet, 

dotácie a úvery išli cez túto banku. Mesto do spoločnosti vložilo objekt, kde banka sídli, teraz 

je to už objekt banky. Mesto má akcie, bolo to výhodné, dostávalo dividendy, posledné roky 

už nie sú. Na najbližšie rokovanie bude poslancom predložená informácia o hodnote a počte 

akcií.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 59/2013 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     informatívnu správu z Valného zhromaždenia Prima banky Slovensko, a. s., ktoré sa 

uskutočnilo dňa 24. 04. 2013. 

 

b) Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r. o.   

 

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

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

Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – spoločnosť v minulom roku dosiahla hospodársky 

výsledok zisk, ktorý po splnení daňových povinnosti bol vo výške 142,99 €.  

Diskusia:    

Ing. Čabák – dal do pozornosti stanovisko Ekonomickej komisie, ktorá „Upozorňuje na 

zvýšenie režijných nákladov (elektrická energia a kúrenie) z dôvodu uvoľnenia priestorov 

Mestskými lesmi, s. r. o., ktoré môže spôsobiť, že sa Technické služby, m. p. v roku 2013 

dostanú do straty.“ Táto informácia je dôležitá, ekonomická sila mestských podnikov sa má 

spájať a nie rozdeľovať. Valné zhromaždenie a Dozorná rada nezaujali stanovisko, rešp. 

zaujali také, ako je uvedené.  

Mgr. Babiaková – je rozpracovaný projekt zberný dvor, sú ekonomické náklady. Objekt Pod 

Kalváriou bol zakúpený s cieľom vytvoriť tu sídlo Mestských lesov Banská Štiavnica, s. r. o., 

nemôže sa predať, mesto ho chcelo vrátiť, to sa nedá. Objekt na Dolnej ulici, kde sídli Bytová 

správa, s. r. o., chce majiteľka odpredať, vrátane dvora.  

Ing. Čabák – mala byť dislokačná komisia - krok A, toto mal byť krok B.  V súvislosti 

s Bytovou správou, s. r. o., riešenie bude na rokovaní Valného zhromaždenia.  

RNDr. Bačík – ekonomická komisia sa vážne s problémom zaoberala, upozornila na 

problémy Technických služieb, m. p.. Rozoberala sa dislokácia objektov v majetku mesta,  
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veľa vecí so zberným dvorom nie je doriešených. Pozitívne je, že Mestské lesy si vzali úver 

a splácajú ho, nadobudnú majetok a zhodnotí sa majetok spoločnosti Mestské lesy Banská 

Štiavnica, s. r. o.. 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo         

 

Uznesenie č. 60/2013 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti  Mestské lesy Banská  

      Štiavnica, spol. s r.o., konaného  dňa 15. 4. 2013. 

 

c) Informatívna správa o konaní riadneho zasadnutia Predstavenstva a Dozornej    

          rady Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. spojeného s riadnym  zasadnutím   

          Valného zhromaždenia spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.   

 

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

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

Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – Dozorná rada konštatovala, že v r. 2012 hlavná 

činnosť spoločnosti pozostávala z nájmov a negatívny hospodársky výsledok je z účtovných 

odpisov majetku vloženého do spoločnosti. Naďalej pokračuje nepriaznivá hospodárska 

situácia, ktorá mala za následok aj znižovanie dopytu po prenájme priestorov. Dozorná rada 

odporučila valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku za rok 2012 a návrh 

predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2012. 

Primátorka mesta dala slovo prítomným lekárom MUDr. Ivanovi Vojtášovi a MUDr. 

Mariánovi Streškovi, ktorí informovali o fungovaní RZP.  

MUDr. Vojtáš – analýza efektívnosti rýchlej záchrannej pomoci (RZP) za posledné dva 

mesiace, LSPP je vo Zvolene, bez možnosti návštevnej služby. Mala byť zachovaná rýchla 

lekárska pomoc (RLP) a RZP. Teraz je už len RZP. Záchranár nemôže vykonať nič. Zákon 

hovorí, podľa vzdelania záchranára môže byť poskytnutá starostlivosť. Sú to zväčša len 

základné úkony. Momentálny stav je RZP = zvozová služba, ktorá dovezie pacienta do 

najbližšej nemocnice. Stúpla hospitalizácia na internom oddelení. Je to zásah do rozpočtu. 

Návrh rozpočtu bol o 40 tis. € nižší, teraz je to už o 35 tis. € menej. Nie všetko zaplatí 

všeobecná zdravotná poisťovňa. Ak to pôjde takto ďalej, dôjde ku kolapsu interného 

oddelenia. Viac ako polovici vie pomôcť RLP a previezť do SÚSCO v Banskej Bystrici. 

Teraz pre pacientov posielajú vrtuľník. Stal sa prípad, že pacient bol vrtuľníkom prevezený do 

Banskej Bystrice, odtiaľ bol na vlastnú žiadosť poslaný naspäť do Banskej Štiavnice na 

interné oddelenie. Viac ako polovica dovezených RZP ide na interné oddelenie. V mesiaci 

apríl t. r. bolo na tomto oddelení hospitalizovaných 99 pacientov. Žiadajú, aby namiesto 

dvoch RZP bola v Banskej Štiavnici jedna RLP.  

Mgr. Babiaková – Mesto o problémoch vie, osobne vec riešila a rieši, rokovala 

s ministerstvom, štátnym tajomníkom. Podalo sa viac návrhov, informácia bola zverejnená aj 

v Štiavnických novinách. Zmluvu má prevádzkovateľ nemocnice. Je to všetko v kompetencii 

ministerstva. V rámci SR môže rozhodnúť vedúci lekár, resp. minister. Urobí sa štatistika, 

vyhodnotí sa, koľko stoja výjazdy helikoptérou.  

MUDr. Vojtáš – sú argumenty, s ktorými sa dá ísť na poisťovňu. V prípade RLP lekár 

v teréne ľudí „vytriedi“. Ponúkajú spoluprácu, ak MsZ zaujme stanovisko, dá sa s tým ďalej 

riešiť. Je dôležité, aby lekár v teréne bol.  
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MUDr. Streško -  Banská Štiavnica sa týmto dostala do obdobia pred II. svetovú vojnu, kedy 

lekár nechodil na návštevy. Najväčší nápor je na interné oddelenie. Toto oddelenie má 

jedného interného atestovaného lekára, a to jeho. Lekári nechcú slúžiť. V Krupine 

a v Žarnovici je RLP. Aké je riešenie? Minister rozhodol, je to závažné. Poprosil 

o sprevádzanie agresívnych pacientov mestskou políciou.  

Mgr. Babiaková – Mesto potrebuje RLP, ak sú zosumarizované štatistiky, treba ich doniesť 

na MsÚ. Materiál sa doplní, obráti sa na poslancov NR SR.  

Mgr. Kratoš – Mestská polícia vykonáva asistenciu pri vyšetrení pacientov na mieste, kde je 

pacient ošetrený, personál to posúdi, potom môžu pacienta previezť. Ak je agresívny 

a personál to požaduje, asistencia je aj pri prevoze. MsPo a polícia obmedzuje osobnú 

slobodu, ak sú páchané trestné činy. Ak je pacient narušený, je prevezený na psychiatrické 

oddelenie. Zdravotný personál privoláva mestskú políciu, rozhoduje lekár. Tento spor 

nemocnica – MsPo vznikol tým, že sa zrušili záchytky.  

Ing. Čabák – navrhol poučiť inšpektorov MsPo.   

Ing. arch. Mravec – zaujímal sa o odpisy, prečo sú v takej výške? 

Mgr. Babiaková -  budova nemocnice je vkladom mesta do spoločnosti. Bol záujem 

o zachovanie spoločnosti. Ak nie sú lekári, nedá sa.  

Ľ. Barák -  keď sa dávala nemocnica preč, bolo zle. Banská Štiavnica má veľký spád, 

ministri sľubujú. LSPP mali prevádzkovať lekári.  

Mgr. Babiaková – mesto robí všetko preto, aby veci fungovali. Lekári nechceli slúžiť.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    

        

Uznesenie č. 61/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

informatívnu správu o konaní riadneho zasadnutia Predstavenstva a Dozornej rady 

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. spojeného s riadnym  zasadnutím Valného 

zhromaždenia spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.   

 

d) Informatívna správa o konaní riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.   

 

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

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

Mgr. N. Babiaková – v roku 2012 dosiahla spoločnosť zisk pred zdanením vo výške 

296 700,- €, po zúčtovaní dane z príjmu vo výške 2 944 842,- € k 31. 12. 2012 spoločnosť 

vykázala za účtovné obdobie po zdanení stratu vo výške 2 648 094,04 €. Valné zhromaždenie 

schválilo návrh na vyrovnanie straty za rok 2012 použitím nerozdeleného zisku minulých 

rokov.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 62/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      informatívnu správu o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti     

      Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., konaného dňa 4. 6. 2013. 
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16. Rôzne  

 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta: 

 

- v zmysle § 7 bod 7.  VZN Mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta, po schválení zmeny rozpočtu č.1 pre rok 2013 určila termín podávania žiadostí 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta a to do 30. 6. 2013.  Keďže tento deň pripadá na 

nedeľu, je možné doručiť žiadosť aj 1. 7. 2013. Príslušné komisie prerokujú žiadosti do 20. 7. 

2013. Primátorka mesta  o odporučených návrhoch rozhodne v rámci vyčlenených 

kompetencií do 15. 8. 2013, Mestské zastupiteľstvo prerokuje návrhy v rámci vyčlenených 

kompetencií do 31. 8. 2013.  

Žiadosti môžu podávať všetky subjekty, ktoré spĺňajú podmienky VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Vzhľadom  k tomu, že nové VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta stanovilo niektoré nové podmienky je nutné, aby 

subjekty, ktoré podali žiadosť o dotáciu v mesiaci november 2012 podali novú žiadosť 

o poskytnutie dotácie aj so všetkými  povinnými prílohami. 

 

-  Schválenie poradia návrhov v obchodnej verejnej súťaži (OVS) – návrh na naloženie   

    s majetkom mesta – Pitukov dom  

 

Dnes sa uskutočnilo vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku mesta, rodinný dom 

súp. č. 138 na Ul. Novozámocká č. 10 v Banskej Štiavnici a prislúchajúce pozemky. 

Vymenovaná komisia otvorila doručené obálky a preverila splnenie podmienok účasti 

navrhovateľov v OVS. Skonštatovala, že boli doručené 4 návrhy, z toho 3 návrhy boli zo 

súťaže vylúčené, pretože navrhovatelia nedoložili do ukončenia lehoty na podávanie návrhov 

do súťaže doklad o zložení určenej finančnej zábezpeky na účet Mesta Banská Štiavnica.  

Primátorka mesta prečítala návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     

 

Uznesenie č. 63/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

1. že do OVS boli doručené 4 obálky s návrhmi na odkúpenie nehnuteľného majetku 

Mesta Banská Štiavnica na Ul. Novozámocká 10.  

2. že z predložených návrhov len jeden spĺňal podmienky vyhlásenej obchodnej 

verejnej súťaže, traja boli vyradení z obchodnej verejnej súťaže.                   

B. S c h v a ľ u j e    

a) poradie návrhov vo verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného 

majetku:  

rodinného domu  súp. č. 138 na Ul. Novozámocká č. 10  v Banskej Štiavnici 

postaveného na pozemku parcela C KN č. 2315, v k. ú. Banská Štiavnica 

a pozemku p. č.  C KN 2315,  zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 291 m
2 

, 

vedených na LV  č. 2210 a pozemku p. č. E KN 316, záhrady vo výmere 1691 

m
2 

, vedeného na LV č. 4611 v k. ú. Banská Štiavnica:  

                        1. Ing. Ivan Švejna, Šťastná 13, 821 05  Bratislava 2 

b) prevod nehnuteľného majetku mesta a to rodinného domu  súp. č. 138 na Ul. 

Novozámocká č. 10  v Banskej Štiavnici postaveného na pozemku parcela C 

KN č. 2315, v k. ú.  Banská Štiavnica a pozemku p. č.  C KN 2315,  zastavané  
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plochy a nádvoria,  vo výmere 291 m
2  

, vedených na LV  č. 2210 a pozemku p. 

č. E KN 316,  záhrady vo výmere 1691 m
2 

, vedeného na LV č. 4611, 

nehnuteľnosti  sú   vedené  v KN Katastrálneho úradu  Banská Bystrica, Správa 

katastra Banská  Štiavnica,  pre okres Banská Štiavnica,  obec Banská 

Štiavnica,  k. ú. Banská   Štiavnica na LV 2210 a 4611 v prospech vlastníka 

podľa B1 v celosti – Mesto   Banská  Štiavnica, za cenu 37.137,- €  na základe 

výsledkov obchodnej  verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej 

verejnej súťaže zo dňa  19. 6. 2013 pre kupujúceho: Ing. Ivan  Švejna, Šťastná 

13, 821 05 Bratislava. 

            Kupujúci s kúpnou cenou uhradí aj cenu znaleckého posudku vo výške 50 €   

            a správny poplatok za vklad nehnuteľnosti vo výške 66,- €.   

C. P o v e r u j e    Mestský úrad, 

 aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia  

k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia.  

 

Hlasovanie:  

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

 

- pracovné rokovanie k lokalitám UNESCO, problematika financovania SBM v Banskej   

  Štiavnici a SVP financovanie 

 

- v súvislosti s prerokovaním návrhu zadania ÚPN, ktorý sa spracováva (Zmeny a doplnky), 

je vyhotovená zápisnica, podklady z MsÚ, z odd. výstavby, ÚP a ŽP boli dodané Ing. arch. 

Szalayovi, bola od neho požiadavka o vyjadrenie, aby mohol návrh dokončiť, k plochám pri 

štadióne, je to lokalita 17.1.1 a 18.1.8  bližšie vyšpecifikovať funkčné využitie a plochy pri 

štadióne prehodnotiť nápočty normové kapacitné potreby odstavných plôch celomestského 

športového areálu parkoviska a upraviť tak, aby spodná časť bola určená na výstavbu RD 

a vrchná časť by zostala ako parkovacie plochy. Niektoré pozemky sú súkromné, majitelia sa 

dožadujú, aby mohli s pozemkami nakladať. Mesto pozemky blokuje. Preto parkovisko, keď 

sa to bude riešiť, uvažuje tam v zmysle predpisu Urbanistických ukazovateľov, pre športový 

areál by bolo treba 7 – 10 miest pre os. autá zamestnancov a 515 miest pre návštevníkov 

štadióna. Toto je nadhodnotené, treba sa k tomu vyjadriť, či využiť plochy, ktoré boli 

pôvodne počítané na náhradné tréningové ihrisko, či tam vyriešiť parkovanie a na časť 

pozemkov súkromných vlastníkov a ostatné pustiť na kapacitu 300 áut.  

Ing. arch. Mravec – počet obyvateľov mesta stagnuje,  nárast sa neprejaví, ak by sa mala 

riešiť náhradná tréningová plocha, asi niekde inde, ak viaže priestory na takéto parkovisko, 

zasahuje so súkromných pozemkov. Ak sa vie využiť to, čo je mestské, problém je vyriešený 

na 20 rokov, štadión Ul. Mládežnícka, staré ihrisko, spojnica pre šoférov, návaly autobusov, 

budovať a držať takéto veľké zariadenie je nezmysel.     

Mgr. Palášthy – myslí si, že ak sa to takto bude riešiť, žiadosti súkromných vlastníkov, bolo 

by dobré pozrieť hranice pozemkov, príp. zásahy, aby sa dalo komplexne riešiť, usporiadať 

zámenami pozemkov.  

Ing. arch. Mravec – parkovanie, riešiť aj možnosť záchytného parkoviska, vyznačenie.  

Mgr. Babiaková – záver je: neviazať pozemky, vyriešiť časť našich pozemkov, vyvlastňovať 

sa nedá, riešiť 300 parkovacích miest.  
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16. Interpelácie a dopyty   

 

Poslanci MsZ: 

Ing. arch. Mravec – Ul. Akademická, v časti  úseku, kde prebehla úprava verejných 

priestranstiev, nie sú smetné koše (nepočíta tie, ktoré sú na vchode do botanickej záhrady) 

Mgr. Babiaková – koše sa doplnia, neboli súčasťou investičnej akcie  

- koniec Ul. Akademickej, výjazd na Ul. Botanickú, revízna šachtica je na kopčeku, je tam 

val, nie je vidno, keď sa vychádza z Ul. Botanickej na hlavnú cestu, osobné auto nie je vidno, 

požiadal o úpravu terénu  

- zaujímal sa, aké úpravy sa robia na Ul. Dolnej v okolí prevádzky Kerling, či je na to 

povolenie, čo na to ObÚ ŽP, stavebný úrad? 

- či sa podarilo vymeniť maximálne havarijný stav stožiara, havarijný stav 

- cintoríny na Zvonovom vŕšku, lipa je v zlom stave, čo s ňou?  

- v zimnom období sa na Zvonovom vŕšku riešilo spilovanie stromov, treba to usmerniť, čo sa 

môže spíliť a treba odpratať aj konáre 

- upchatá kanalizácia na Ul. Striebornej, úprava verejných priestranstiev spôsobila problém, 

ponapájali sa uličné vpuste, splašky idú do kanála, nečistí sa to, rieši sa to, zistí sa, že rozvody 

elektriky sú úplne inde 

- aká je situácia s časťou kanalizácie od pána Bartoša po šachticu?     

 

I. Beňo – dnešným dňom skončil svoju prácu v Komisii zdravotnej, sociálnej a bytovej.  

 

R. Antalová:  

- v Ul. Farskej je otvorená kanalizácia, je tam veľa potkanov (vychádzajú z domu z vchodu do 

uličky), spýtala sa, či sa robila deratizácia? Je veľký výskyt potkanov aj v iných uliciach  

(deratizácia sa robila)   

- v Ul. Pecha, Dolná resla, Horná resla – sú kôpky so zimným posypovým materiálom, treba 

to dočistiť,  

- v uličke oproti  SVP (Ul. Mikovíniho) je vysoká tráva, treba ju pokosiť 

 

RNDr. Bačík – na Ul. Kolpašskú sa presťahovala škola, o rok sa tam bude sťahovať ďalšia 

škola, počítalo sa tam už v minulosti s chodníkom, treba doriešiť chodník k areálu školy 

Mgr. Babiaková – rieši sa to, mala by sa tam napájať aj cesta I. triedy 

JUDr. Lukačko – treba v zákrute pri Combine ostrihať aj kríky, aby cesta bola prehľadná.   

 

Ľ. Barák – vzdal sa postu podpredsedu Komisie športu, z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti.  

 

Ing. Mojička – občania ho oslovili, zo zadnej strany kultúrneho domu na Štefultove padla 

jedna stena 

Mgr. Babiaková – objednal sa statik a pripravuje sa návrh na riešenie 

- bytovka na Povrazníku, má podnety od občanov, sťahujú sa tam sociálni ľudia, sú problémy, 

ako sa to bude riešiť, či tam bude zvýšená ochrana?   
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17. Záver  

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 21.00 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: 

Ivan Beňo                                                                 Helena Koťová           

 
 
 
 

Zapísala:  

Eva Turányiová 
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HL

Antalová Renáta I I I I I I I I

Bačík Pavel I I I I neprítomný I I I

Barák Ľubomír I I I I I I neprítomný I

Beňo Ivan I I I I I neprítomný I I

Blaškovičová Miriam I I I I I I I I

Čabák Juraj I I I I I I I I

Chovanová Helena I I I I I I I I

Ivaška Peter neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Koťová Helena I I I I I I I I

Lukačko Dušan I I I I I I I I

Mojička Ján I I I neprítomný I I I I

Mravec Peter I I I I I I I I

Palášthy Karol I I I I I I I I

Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

Volf Gejza I I I I I I I I

Zimmermann Marián I I I I I I I I I

14 0 0 0 14 0 0 0 10 0 4 0 12 0 1 0 12 0 1 0 11 0 2 0 12 0 1 0 13 0 1 0

Počet prítomných:
13 1414 14 14 13 13 13

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 19. 6. 2013

42/2013 43/2013 44/2013/A 44/2013/B 45/2013 46/2013 47/2013 48/2013
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1. Antalová Renáta I I neprítomný I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

5. Blaškovičová Miriam I I I I I I I I

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Chovanová Helena I I I I I I I I

8. Ivaška Peter neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomnýný

9. Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

10. Koťová Helena I I I I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I I I I I

12. Mojička Ján I I I I I I I I

13. Mravec Peter I I I I neprítomný I I I

14. Palášthy Karol I I I I I I I I

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomnýný neprítomný neprítomný neprítomný

16. Volf Gejza I I I I I I I I

17. Zimmermann Marián I I I neprítomný I I I I

14 0 0 0 11 0 3 0 12 0 1 0 11 0 1 1 13 0 0 0 13 0 0 1 14 0 0 0 14 0 0 0

Počet prítomných: 14 1414 14 13 13 13 14

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 19. 6. 2013

49/2013 50/2013 51/2013 52/2013 53/2013 54/2013 55/2013 56/2013
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1. Antalová Renáta I I I I neprítomný I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I I I

5. Blaškovičová Miriam I I I I I I I

6. Čabák Juraj I I I I I I I

7. Chovanová Helena neprítomný I neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

8. Ivaška Peter neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

9. Klauz Milan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

10. Koťová Helena I I I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I I I I I

12. Mojička Ján I I I neprítomný I neprítomný I

13. Mravec Peter I I I I I I I

14. Palášthy Karol I I I I I I I

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

16. Volf Gejza I I I I I I I

17. Zimmermann Marián I I neprítomný I I I neprítomný

13 0 0 0 14 0 0 0 12 0 0 0 9 2 1 0 11 0 1 0 12 0 0 0 12 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 19. 6. 2013

57/2013 58/2013 59/2013 60/2013 61/2013 62/2013 63/2013

1213 14 12 12 12 12


