
 - 88 -  

 

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 25. júna 2014 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku 

v roku 2013  

4. Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom 

Banská Štiavnica za rok 2013  

5. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2013  

6. Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Základnú umeleckú školu  

7. Dodatok č.1 k VZN Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica  

8. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti 

a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Banská Štiavnica  

9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2011 o niektorých podmienkach 

držania psov  

10. Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – obytná zóna v lokalite Principlac“  

11. Memorandum o spolupráci pri zriadení a činnosti detašovaného pracoviska VŠ  

12. Spolupráca so spoločnosťou PO-MA, s.r.o. – vyhodnotenie ankety  

13. Správa k úprave verejných priestranstiev Ulica akademická a mierová  

14. Návrh plánu práce MsZ na II. polrok 2014  

15. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2014  

16. Plat primátorky Mesta Banská Štiavnica     

17. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

a) Prevod nehnuteľnosti na Ulica údolná v Banskej Štiavnici – odpredaj    

       pozemkov parcela 4373/4 a 4373/5 (žiadateľ Ján Vician s manž.) 

b) Prevod pozemkov pod účelovou komunikáciou vo vlastníctve Ing. Jána Kovára 

s manž.  formou zámeny za pozemok vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica v k. ú. 

Banská Štiavnica – Ulica J. Horáka 

c)   Zámer na prevod nehnuteľností na Ulica križovatka v Banskej Štiavnici ako prípad   

      hodný osobitného zreteľa parcela 1956/2, 1958/2 – žiadateľ MCNET.SK, s.r.o.  

d)   Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – Bártov dom 

18. Správa o stave a využití objektov v majetku Mesta Banská Štiavnica  

19. Informatívna správa o postupe prác na realizácii projektu zberného dvora  

20. Informatívna správa z členskej schôdze Kalvárskeho fondu a zasadnutia Kalvárskeho   

fondu  

21. Informatívna správa o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy  

Banská Štiavnica, spol. s r.o.  

22. Informatívna správa z Valného zhromaždenia Prima banky Slovensko, a. s.  

23. Informatívna správa o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  

Stredoslovenská  vodárenská spoločnosť, a.s.  

24. Informatívna správa zo zahraničnej služobnej cesty primátorky mesta  

25. Rôzne 

26. Interpelácie a dopyty 

27. 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, Mgr. Helena Chovanová, Peter Ivaška,   

                            PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, Ing. Ján Mojička, 

                            Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír Palovič 

                            JUDr. Gejza Volf, Ing. Marián Zimmermann  

 

ospravedlnení:   Ing. Juraj Čabák, JUDr. Dušan Lukačko   

                              

Na rokovaní bola  88 % -ná účasť  

 

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

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

Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p.   

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

  JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. PaSM  

                                            Bc. Sidónia Kiripolská, odd. RRaMV 

                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva    

                                            Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. KŠaMK  

    

zapisovateľka:                     Bc. Sidónia Kiripolská    

 

Ďalší prítomní: 

VIO TV – I. Tököly, Mgr. I. Šediboková, Marek Tomčík   

Martina Pauková 

PaedDr. Beata Nemcová 

Mgr. Martin Macharik 

Mgr. Michal Kríž, ŠN 

riaditelia škôl: Mgr. Alexandra Bóková, MŠ 1. mája  

                        Janka Trilcová, MŠ Mierová  

                        Bc. Jana Kruteková, MŠ Bratská 

                        PaedDr. Nadežda Sámel - Dobrovičová, ZŠ J. Kollára 

                        Mgr. Ján Maruniak, ZŠ J.Horáka 

 
1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13:05 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 11 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnili a boli neprítomní poslanci: Ing. Juraj Čabák 

a JUDr. Dušan Lukačko. Neskôr prišli poslanci PaedDr. Milan Klauz, Ľubomír Barák,  

Ing. Slavomír Palovič a Mgr. Karol Palášthy.      
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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 Helenu Koťovú a Ivana Beňu. Písaním 

zápisnice bola poverená Bc. Sidónia Kiripolská, zamestnankyňa Mesta.   

Primátorka mesta oznámila, že pred bodom Kontrola plnenia uznesení odovzdá dekréty  

vymenovaným riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta po 

uskutočnených výberových konaniach.   

Ing. arch. Mravec – navrhol bod Správa k úprave verejných priestranstiev Ulica akademická 

a mierová presunúť na neskôr počas dnešného rokovania  a doplniť tabuľku, kde by bolo 

uvedené: celková investícia podľa projektovej dokumentácie, celková vysúťažená cena, nie je 

mu jasné, či ide o dofinancovanie alebo práce naviac.  

Primátorka mesta uviedla, že nejde o práce naviac, projektová dokumentácia na verejné 

priestranstvá bola spracovaná dávnejšie, rozpočty sa aktualizovali a boli preindexované. 

Tabuľka sa doplní, ak by sa to nestihlo počas dnešného rokovania, bod sa presunie na 

najbližšie rokovanie MsZ, kedy bude predložená úprava rozpočtu. 

Mestské zastupiteľstvo  prijalo     

 

Uznesenie č. 46/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

     s dátumom 25. jún 2014.  

 

 

 Vymenovanie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica   

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta – v zmysle § 3 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve vymenovala riaditeľov škôl a školských zariadení na 

päť ročné funkčné obdobie a odovzdala dekréty vymenovaným riaditeľom škôl: 

Materská škola 1. mája – Mgr. Alexandra Bóková 

Materská škola Mierová – Janka Trilcová 

Materská škola Bratská – Bc. Jana Kruteková 

Základná škola J. Kollára – PaedDr. Nadežda Sámel - Dobrovičová 

Základná škola J. Horáka – Mgr. Ján Maruniak  

  

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila a spracovala ju, tiež k nej podala 

spravodajstvo Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ – plnenie uznesení je uvedené 

v materiáli, na prípadné otázky zodpovie. 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 47/2014 

 

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 07. mája 2014. 

 

 

3. Správa o stave majetku mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii majetku 

v roku 2013  

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo 

k bodu podala Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – inventarizácia bola vykonaná 

v zmysle Príkazu primátorky mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 ku dňu 30. 11. 2013. Stav 

majetku zistený inventarizáciou k 30. 11. 2013 bol porovnaný s účtovným stavom a neboli 

zistené žiadne rozdiely. Hmotný a nehmotný majetok Mesta celkom je 73 581 313,34 €.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    

  

Uznesenie č. 48/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

správu o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2013, vykonanú v zmysle Príkazu 

primátorky mesta č. 2/2013.  

 

4. Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených 

mestom Banská Štiavnica za 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 primátorka mesta – materiál je obšírny, obsahuje záverečný účet za rok 2013, 

stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý odporučil materiál uzatvoriť výrokom – súhlas 

s celoročným hospodárením bez výhrad, ďalej správu nezávislého audítora a Monitorovaciu 

správu programového rozpočtu k 31. 12. 2013. Mesto Banská Štiavnica v roku 2013 dosiahlo 

prebytok rozpočtu vo výške 388 096,27 €. 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 49/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. 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 2013 

2. správu audítora za rok 2013 
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B.  S c h v a ľ u j e  

1. prebytok rozpočtu mesta Banská Štiavnica za rok 2013 v súlade s § 10 ods.3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo 

výške    388 096,27 €  

    

2. celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad 

 

3. prevod prebytku rozpočtu za rok 2013  po vylúčení nevyčerpaných účelových 

prostriedkov, prostriedkov zo štátneho rozpočtu a grantov z celkového prebytku, 

do rezervného fondu  vo výške   101 846,93 € 

 

4. prevod prebytku finančných operácií do rezervného fondu 

                  vo výške        74 342,77 € 

 

5. prevod výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti mesta do rezervného 

fondu vo výške               19,38 € 

 

6. použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne: 

 úhrada záväzkov z roku 2013 v celkovej výške   41 272,05 € 

-    Technické služby, m. p. – príspevok na separovaný zber     19 170,22 € 

-    asfaltovanie Ul. Licharda a Vodárenská  

      po vybudovaní kanalizácie     22 101,83 € 

                                                                                                

 úhrada spolufinancovania kapitálových výdavkov na projekt 

„Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov 

       v meste Banská Štiavnica“ vo výške              118 135,00 € 

 

5. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2013  

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

spracovateľkou je K. Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podala 

primátorka mesta – mestský podnik v roku 2013 hospodáril so stratou 17 563 €. Na 

požiadanie Mestskej rady bol materiál doplnený o informácie o mzdách, prenájme 

reklamných plôch, správe majetku a pohľadávkach z obchodného vzťahu.    

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    

 

Uznesenie č. 50/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

     Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2013 

     - v nákladoch:     899.797  €   

     - výnosoch:     882.234  € 

     -  hospodársky výsledok              - 17.563  €   

         a umorenie straty v zisku budúcich rokov. 
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6. Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Základnú umeleckú školu  

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo 

k bodu podal Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – materiál bol spracovaný a predložený na 

základe žiadosti ZUŠ, ktorá žiada zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre rok 2014 

o 13 500,29 €.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 51/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

     zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Základnú umeleckú školu pre rok 2014      

     o 13 500,29 €, a to presunom z položiek: 

- dotácia pre Katolícku spojenú školu – materská škola  - 3 056 € 

- dotácia pre ICM         - 2 000 € 

- odchodné správa obcí      - 5 161,29 € 

- odchodné matrika       - 3 283 € 

 

7. Dodatok č. 1 k VZN Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica  

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

MsÚ, spracovateľom je Ing. J. Piliar, odd. organizačné, VS a SV. Spravodajstvo k bodu 

podal Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – návrh bol v zákonom stanovenej lehote 

zverejnený, prerokovaný v komisiách zriadených MsZ, vyhodnotenie pripomienok tvorí 

súčasť predloženého materiálu. Mestská rada odporučila materiál prijať s pripomienkami, 

ktoré boli vyhodnotené ako akceptované.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 52/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A.   U z n á š a    s a  

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

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica 

s akceptovanými pripomienkami:  

 v PRVEJ ČASTI  Postavenie a pôsobnosť mesta § 1 Územie mesta uviesť časť d)  

Počúvadlianske Jazero 

 v Čl. II., bode 2, nahradený text upraviť:  

(1) Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica (ďalej len čestné občianstvo) možno udeliť 

fyzickej osobe, ktorá nie je občanom mesta Banská Štiavnica a významným spôsobom sa 

zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena v SR a v zahraničí.  

 v Čl. II., bode 3 doplniť: 

(4) Primátor mesta pred udelením ceny podá informáciu mestskému zastupiteľstvu 

o ocenených osobách.  

 v Čl. II, bode 4, nahradený text doplniť:  
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(1) Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho 

zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor, a to 

do 60 dní od zloženia sľubu primátora mesta. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí 

mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec mestského 

zastupiteľstva.  Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor 

odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od 

odvolania zástupcu primátora.  

 

8. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti 

a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Banská Štiavnica  

 

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

MsÚ, spracovateľkami sú: Bc. D. Chríbiková, vedúca odd. RRaMV a Bc. S. Kiripolská, 

odd. RRaMV. Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – materiál 

bol spracovaný na základe podnetov od občanov a zosúladenia niektorých ustanovení VZN č. 

5/2011, bolo k nemu uskutočnené pracovné rokovanie, bol prerokovaný v komisiách 

zriadených MsZ. V zákonom stanovenej lehote bol zverejnený, vyhodnotenie pripomienok 

tvorí súčasť materiálu.  

Diskusia:    

Ing. arch. Mravec – vo VZN sa hovorí o obytných zónach, medzi zónach a centre mesta, 

základná legislatíva je dosť nepochopiteľná, veľa z činnosti stratilo preňho logiku, v minulosti 

keď sa povoľovali prevádzky, tak to bolo na základe náplne činnosti. Nedokázal sa vyriešiť 

základný problém, a to sú nočné zábavy, diskotéky, kluby. V rámci usmernenia je stanovené, 

že ulice nie je možné rozdeľovať, jediná výnimka je Dolná ulica. Ďalšia disproporcia je   

Zvonová ulica. Problém je s Akademickou ulicou (v začiatočnej časti sú Art café, reštaurácia  

pána Kaníka, vyššie je penzión). Nevie, ako sa má rozhodovať, nevie sa stotožniť 

s legislatívou vyššieho typu, buď všetko, alebo nič. Skôr sa bude prikláňať k tomu, aby bol 

v meste pokoj.    

Ing. Mojička - § 8 dodatočne ohlási do 3.00 hod., či sa to nebude biť s iným ustanovením? 

Ing. Ondrejmišková – na toto sa opýtala, napr. Ulica obrancov mieru má otváracie hodiny do 

02.00 hod., ale v prípade konania takéhoto podujatia, oznámenia ktoré pošlú, o predĺženie 

otváracích hodín do 03.00 hod., nejde o výnimku, nepožiada, len oznámi.  

Ing. Mojička – spýtal sa, či je možné Štefultovský pút, Štefanskú zábavu, veľkonočnú 

zábavu posunúť do 03.00 hod.? 

Ing. Ondrejmišková – oficiálne k tomu žiadna pripomienka neprišla, ani z komisie.   

P. Ivaška – na stretnutí s poslancami dal návrh, je to uvedené v zápisnici, spýtal sa, či to má 

podať oficiálne ako jeho návrh?   

Ing. Ondrejmišková – pripomienky sa berú tie, ktoré sú doručené v zákonom stanovenej 

lehote spracovateľovi. Ako poslanec môže dať pozmeňujúci návrh.  

P. Ivaška – k § 8, bodu 2.5, spýtal sa, ako sa bude riešiť, keď požiadajú o neverejné akcie, 

ako to chceme riešiť, keď už nad 03.00 hod. nemôžu ísť. Ulice by preradil inde.  

Ing. Ondrejmišková -  môže dať taký návrh. Mestu by bolo najlepšie rozdeliť zóny na dve.  

Mgr. Babiaková – do čiernej skrinky prišiel po termíne podnet od obyvateľa zo starého 

mesta. Treba akceptovať aj to, že aj oni sú ľudia. Žiadali zjednať nápravu, nepovoľovať akcie 

do rána. Dnes riešila sťažnosť na zariadenie Baracuda (bývalé Mexiko). Mesto si svoje 

povinnosti splní. Informovala sa, je možné vyňať domy, ktoré sú obytné + pohostinstvá.  

Bude sa to riešiť, pokiaľ príde takýto návrh. Pozrie sa to legislatívne, aby to bolo dobre. 
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P. Ivaška – na Ulici obrancov mieru bolo vyjadrené niečo, aj na Zvonovej a Akademickej 

ulici máme viac podnikov, teraz kvôli jednému ich budeme tlačiť do skupiny 2.5.?   

Ing. arch. Mravec – spýtal sa, kto bude vybavovať a kontrolovať na úrade uzavreté 

spoločnosti, tzv. výnimky? 

Ing. Ondrejmišková – prevádzky budú mať len ohlasovaciu povinnosť. Musíme umožniť 

uskutočniť podujatia, nemôžeme podnikateľov obmedzovať. Oznámenie zaslané 7 dní vopred 

berieme len na vedomie. 

Ing. arch. Mravec – bude sa stávať, že každý víkend budú mať akciu.   

Mgr. Babiaková – mesto nič nevydáva. MsPo môže ísť na kontrolu dodržiavania VZN.        

Ľ. Barák – problém výnimiek. Komplikujeme celé VZN, musíme sa rozhodnúť, dokedy 

chceme mať otvorené a zjednotiť prevádzkový čas. Ak niekto bude chcieť svadbu na Ulici 

obrancov mieru alebo zvonovej, je to nelogické. Tu nie je problém v podnikoch. Sú výnimky. 

Navrhuje všade zjednotiť otvárací čas v sobotu 03.00 hod.  

Ing. Blaškovičová – súhlasí aj s návrhom pána Baráka, ale chce vedieť, čo budeme robiť so 

všetkými tými občanmi, ktorí atakujú úrad a sťažujú sa. Nie je problém schváliť návrh.  

Mgr. Babiaková – ak bude niekto zdatný právne, vie si to riešiť. Má pravdu aj pán Barák, čo 

všetko sa riešilo, situácia sa stabilizovala. Je na nás, čo prijmeme, ale musí to byť v súlade so 

zákonom.   

Ľ. Barák – reagoval faktickou pripomienkou na poslankyňu Ing. Blaškovičovú, ak bude 

podnikateľ robiť sústavne „bordel“, má mesto páku – pokuty.  

Ing. Palovič – povedal svoj názor, na svadbách hrať do druhej je nezvyčajné, väčšinou hrajú 

do piatej ráno. Robia sa výnimky, prečo neurobiť objektivizáciu prostredia, zistiť, ktorý 

podnik robí hluk a vyzvať podnikateľa na nápravu.   

Mgr. N. Babiaková – navrhla hlasovať o jednotlivých pripomienkach, ktoré sú spracované 

a o tých, ktoré tu odzneli a o návrhu ako celku.    

1. pripomienka: 

 § 8 ods. 1 upraviť písmeno f) novinových stánkoch a doplniť písmeno g) s predajom 

pečiva a v pekárňach  

prítomných 15, hlasovalo 14                                                             za 14, proti 0, zdržali sa 0 

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová,  

      P. Ivaška, PaedDr. Klauz, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, Ing. Palovič,   

      JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

nehlasoval: H. Koťová 

návrh bol schválený 

 

2. pripomienka:  

 v § 8 ods. 2 bod 2.4  sa za slovo Remeselnícka vkladá slovo Budovateľská 

poslankyňa Antalová - navrhla v tejto časti nasledovné znenie bodu  b) v dňoch piatok 

a sobota určený v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod 

Mgr. Babiaková – pripraví sa návrh, kde budú vyčlenené prevádzky v obytných domoch 

poslankyňa Antalová stiahla svoj pozmeňujúci návrh a hlasovalo sa o pôvodne predloženom 

návrhu, ktorý bol schválený: 

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

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová,  

      P. Ivaška, PaedDr. Klauz, Helena Koťová, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec,  

      Mgr. Palášthy, Ing. Palovič, JUDr. Volf 

návrh bol schválený  
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3. pripomienka:   

 v § 8 ods. 2 bod 2.5 sa za slovo Zvonová vkladá slovo Akademická     

poslanec Ivaška navrhol  zrušiť v § 8 ods. 2 bod 2.5 a tieto ulice presunúť do § 8 ods. 3, čiže 

na Uliciach obrancov mieru, zvonovej a akademickej bude prevádzkový čas určený 

nasledovne:   

a) v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa určený v rozpätí od 06:00 hod do 01:00   

    hod. nasledujúceho dňa,  

b) v dňoch piatok a sobota určený v rozpätí od 06:00 hod. do 04:00 hod. nasledujúceho dňa   

    najskôr sa hlasovalo o pôvodnom návrhu: 

prítomných 13, hlasovalo 12                                                               za 3, proti 5, zdržali sa 4 

za: RNDr. Bačík, I. Beňo, JUDr. Volf 

proti: Ľ. Barák, P. Ivaška, PaedDr. Klauz, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec,  

zdržali sa: Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, H. Koťová, Ing. Palovič 

nehlasoval: R. Antalová  

tento návrh nebol schválený a ďalšie hlasovanie bolo o návrhu, ktorý predložil poslanec 

Ivaška:  

prítomných 15, hlasovalo 14                                                              za 10, proti 3, zdržal sa 1 

za: R. Antalová, Ľ. Barák, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška, PaedDr. Klauz, 

      H. Koťová, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, Ing. Palovič,  

proti: RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. arch. Mravec 

zdržal sa: JUDr. Volf 

nehlasoval: Ing. Zimmermann 

návrh poslanca Ivašku bol schválený    

 

4. pripomienka:  

 v § 8 sa vypúšťa bod 4 nasledovného znenia: Prevádzkový čas v prevádzkarniach 

určených v § 8 ods. 2(2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5), ktoré majú zriadené sezónne exteriérové 

preistory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.), je pre časť takto 

využívanej prevádzkarne určený denne v rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod.. 

Prevádzkový čas na terasách pre Ulicu obrancov mieru je v období 01.06. – 30. 9.v 

dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 hod. do 24:00 hod. a nahrádza sa textom 

tohto znenia: Prevádzkový čas v prevádzkarniach určených v § 8 ods. 2(2.1, 2.2, 2.3 a 

2.4), ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo 

poskytovanie služieb (terasy a pod.), je pre časť takto využívanej prevádzkarne určený 

denne v rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod.    

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

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Mgr. Chovanová,  

      P. Ivaška, PaedDr. Klauz, Helena Koťová, Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec,  

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

 návrh bol schválený  

 

5. pripomienka:  

 z § 8 ods. 6 vypustiť bod c) a bod d) označiť ako bod c) nasledovného znenia: 

v prevádzkarniach podľa § 8 ods. 3 je na Veľkonočnú nedeľu, dňa 26. 12. príslušného 

kalendárneho roka a počas Salamandrových dní  a Štefultovského pútu, pokiaľ tento 

deň vyjde na nedeľu až štvrtok, povolený podľa ust. § 8 ods. 3 písm. b), t. j. v rozpätí 

od 06:00 hod. do 04:00 hod. nasledujúceho dňa.  

prítomných 14, hlasovalo 13 za 12, proti 0, zdržal sa 1 
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za: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová,  

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

      Ing. Zimmermann 

zdržal sa: I. Beňo 

nehlasoval: Ing. Palovič 

návrh bol schválený 

   

6. pripomienka: 

 § 8 ods. 7,  bude znieť: Prevádzkový čas počas konania nepravidelnej a neverejnej 

akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum, stužková, 

ples a pod.) je určený  

a) v prevádzkarniach podľa § 8 ods. 2 bodu 2.1 až 2.4 v dňoch nedeľa až štvrtok 

v rozpätí od 06:00 hod. do 23:00 hod., v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 hod. do 

24:00 hod.,  

b) v prevádzkarniach podľa § 8 ods. 3 v dňoch nedeľa až štvrtok v rozpätí od 

06:00 hod. do 02:00 hod. nasledujúceho dňa, v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 

hod. do 05:00 hod. nasledujúceho dňa, 

za podmienky, že podnikateľ (prevádzkovateľ) ohlási Mestu Banská Štiavnica konanie 

nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť najneskôr 7 

pracovných dní pred konaním takejto akcie (podujatia).    

prítomných 14, hlasovalo 14 za 13, proti 0, zdržal sa 1 

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

      P. Ivaška, PaedDr. Klauz, Helena Koťová, Ing. Mojička,  Mgr. Palášthy, Ing. Palovič,  

      JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

zdržal sa: I. Beňo  

návrh bol schválený 

 

7. pripomienka: 

 § 8 odsek 8, znie: Mestský úrad Banská Štiavnica (príslušné oddelenie) ohlásenie 

konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť podľa 

ods. 7 berie na vedomie.  

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

Za boli všetci, okrem neprítomných poslancov Ing. Čabáka a JUDr. Lukačku.  

návrh bol schválený  

  

8. pripomienka:  

 v § 9, odseku 2 sa vypúšťajú slová „prípadne jeho zmeny“ a „alebo zmeny 

prevádzkového času prevádzkarne“.  

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

Za boli všetci, okrem neprítomných poslancov Ing. Čabáka a JUDr. Lukačku.  

návrh bol schválený  

 

9. pripomienka:  

 v§ 9  sa vypúšťa ods. 6 

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

Za boli všetci, okrem neprítomných poslancov Ing. Čabáka a JUDr. Lukačku.  

návrh bol schválený  
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10. pripomienka:  

 v§ 13 sa vypúšťa ods. 2 

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

Za boli všetci, okrem neprítomných poslancov Ing. Čabáka a JUDr. Lukačku.  

návrh bol schválený 

Mgr. N. Babiaková vyzvala prítomných, aby ešte hlasovali o celom návrhu VZN, vrátane 

schválených pripomienok. Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 53/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A.  U z n á š a    s a      

      na Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica 

s nasledovnými pripomienkami:  

 § 8 ods. 1 upraviť písmeno f) novinových stánkoch a doplniť písmeno g) s predajom pečiva 

a v pekárňach  

 v § 8 ods. 2 bod 2.4  sa za slovo Remeselnícka vkladá slovo Budovateľská 

 zrušiť v § 8 ods. 2 bod 2.5 a tieto ulice presunúť do § 8 ods. 3, čiže na Uliciach obrancov 

mieru, zvonovej a akademickej bude prevádzkový čas určený nasledovne:   

a) v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa určený v rozpätí od 06:00 hod do 01:00 

hod. nasledujúceho dňa,  

b) v dňoch piatok a sobota určený v rozpätí od 06:00 hod. do 04:00 hod. nasledujúceho dňa   

 v § 8 sa vypúšťa bod 4 nasledovného znenia: Prevádzkový čas v prevádzkarniach určených v 

§ 8 ods. 2(2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5), ktoré majú zriadené sezónne exteriérové preistory na predaj 

tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.), je pre časť takto využívanej prevádzkarne 

určený denne v rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod.. Prevádzkový čas na terasách pre Ulicu 

obrancov mieru je v období 01.06. – 30. 9.v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 hod. do 

24:00 hod. a nahrádza sa textom tohto znenia: Prevádzkový čas v prevádzkarniach určených v 

§ 8 ods. 2(2.1, 2.2, 2.3 a 2.4), ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory na predaj 

tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.), je pre časť takto využívanej prevádzkarne 

určený denne v rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod.    

 z § 8 ods. 6 vypustiť bod c) a bod d) označiť ako bod c) nasledovného znenia: 

v prevádzkarniach podľa § 8 ods. 3 je na Veľkonočnú nedeľu, dňa 26. 12. príslušného 

kalendárneho roka a počas Salamandrových dní  a Štefultovského pútu, pokiaľ tento deň vyjde 

na nedeľu až štvrtok, povolený podľa ust. § 8 ods. 3 písm. b), t. j. v rozpätí od 06:00 hod. do 

04:00 hod. nasledujúceho dňa.  

 § 8 ods. 7,  bude znieť: Prevádzkový čas počas konania nepravidelnej a neverejnej akcie 

(podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum, stužková, ples a pod.) je 

určený  

c) v prevádzkarniach podľa § 8 ods. 2 bodu 2.1 až 2.4 v dňoch nedeľa až štvrtok v rozpätí 

od 06:00 hod. do 23:00 hod., v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 hod. do 24:00 hod.,  

 

d) v prevádzkarniach podľa § 8 ods. 3 v dňoch nedeľa až štvrtok v rozpätí od 06:00 hod. 

do 02:00 hod. nasledujúceho dňa, v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 hod. do 05:00 hod. 

nasledujúceho dňa, 

za podmienky, že podnikateľ (prevádzkovateľ) ohlási Mestu Banská Štiavnica konanie 

nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť najneskôr 7 pracovných dní 

pred konaním takejto akcie (podujatia).    
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 § 8 odsek 8, znie: Mestský úrad Banská Štiavnica (príslušné oddelenie) ohlásenie 

konania nepravidelnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť podľa 

ods. 7 berie na vedomie.  

 v § 9, odseku 2 sa vypúšťajú slová „prípadne jeho zmeny“ a „alebo zmeny 

prevádzkového času prevádzkarne“.  

 v§ 9  sa vypúšťa ods. 6 

 v§ 13 sa vypúšťa ods. 2 
 

9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2011 o niektorých 

podmienkach držania psov  

 

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

spracovateľom je Ing. J. Čabák, poslanec MsZ a Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ. 

Spravodajstvo k bodu podala Ing. M. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – materiál bol 

v zákonom stanovenej lehote zverejnený, prerokovaný v komisiách zriadených MsZ, 

vyhodnotenie pripomienok tvorí súčasť predloženého materiálu.  

Diskusia: 

R. Antalová – nestotožňuje sa s týmto rozhodnutím, myslí si, že sa tým nič neporieši. 

Nedisciplinovaní majitelia psov to budú aj tak porušovať. Psíčkari nemajú možnosť ani ráno 

ani večer prísť so psom. Bolo by to treba špecifikovať na miesta, kde sa zgrupuje viac ľudí, 

nie na celé jazero.  

PaedDr. Klauz – po tri roky chodil so študentmi na Klinger, snažil sa prostredie skultúrniť.   

Psíčkari chodia so psami po pláži, exkrementy zostávajú tam, chýbajú tabule zákaz vodenia 

psov, na hlavnej pláži sa stanuje a pije, požiadal o zvýšenú kontrolu zo štvrtka na piatok 

a počas voľných dní na jazerách.  

Ľ. Barák – to je výsledok toho, že chýba koncepcia, čo s jazerami. Otázka je, či sú to všetko 

mestské pozemky a ako by ich bolo možné označiť?  

H. Koťová – proti psom nemá nikto ani z poslancov nič, ale nemožno dať psov na piedestál. 

Prijatím VZN sa bude mať o čo oprieť mestská polícia. Je za VZN v predloženom znení.    

Mgr. Babiaková – navrhla o jednotlivých pripomienkach hlasovať jednotlivo, pretože nie 

všetky boli k dispozícii na rokovaní Mestskej rady: 

 

1. pripomienka:  

V článku II, § 2 Vymedzenie pojmov doplniť:    

turistické chodníky, náučné chodníky, parky a priestory pomníku padlých hrdinov 

pripomienka sa akceptuje 

 v článku II § 2 vymedzenie pojmov sa bod d) dopĺňa o ďalšie vymedzenie verejných 

priestranstiev – turistické chodníky, náučné chodníky, parky a priestory pomníku 

padlých hrdinov 

prítomných 15, hlasovalo 15 za 13, proti 0, zdržal sa 1 

za: R. Antalová, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,  

      PaedDr.  Klauz, H. Koťová,  Ing. Mojička, Mgr. Palášthy, Ing. Palovič, JUDr. Volf, 

      Ing. Zimmermann 

zdržal sa: RNDr. Bačík 

nehlasoval: Ing. arch. Mravec  

návrh bol schválený   
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2. pripomienka: 

Do Čl. III sa dopĺňa § 6 - Zakázaný voľný pohyb psov  

doplniť 

.. ktoré sú viditeľne vyznačené  tabuľkou Zákaz voľného pohybu psov, príloha č.x  tohto VZN 

 v článku III sa dopĺňa § 6 nasledovne: Voľný pohyb psov mimo chovného priestoru, 

alebo zariadenia na chov, je zakázaný na tých verejných priestranstvách, uvedených v 

§ 2, ods. d) VZN č. 3/2011, ktoré sú viditeľne vyznačené tabuľkou Zákaz voľného 

pohybu psov.   

pripomienka sa akceptuje 

prítomných 15, hlasovalo 15 za 15, proti 0, zdržalo sa 0 

za: všetci, okrem neprítomných Ing. Čabáka a JUDr. Lukačku  

návrh bol schválený  

 

3. pripomienka:  

ostrániť – zrušiť znenie v (1) vstup so psom je zakázaný: 

- do kostolov a domov smútku 

- do objektov sociálnych služieb (Domov Márie a pod.) 

- do areálu Botanickej záhrady 

- do objektov areálu Kalvárie v Banskej Štiavnici 

nakoľko súčasné znenie VZN zasahuje do práv tretích osôb) 

pripomienka sa akceptuje 

 článok III § 5 Zakázaný vstup so psom bude v nasledovnom znení: 

- do areálu cintorínov mesta Banská Štiavnica  

- do domu smútku kostola Panny Márie Snežnej (tzv. Frauenberg) 

- do objektov v majetku mesta Banská Štiavnica:  

   - objekt historickej radnice, Radničné námestie 1   

   - objekt na Námestí sv. Trojice 1 (Žemberovský dom) 

   - objekt na Námestí sv. Trojice 3 (Rubigall) 

   - objekt na Námestí sv. Trojice 4 (Základná umelecká škola) 

   - objekt kultúrneho centra (Kammerhofská 1) 

   - do areálu škôl, školských a predškolských zariadení v majetku mesta  

   - do areálu mestského amfiteátra 

   - do areálu športovísk v majetku mesta 

   - do areálu plavárne 

   - na detské ihriská a pieskoviská v majetku mesta 

   - do vyznačených vodných nádrží v k. ú. Banská Štiavnica a v k. ú. Banky, v období    

     od 1. 5. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.   

prítomných 13, hlasovalo 13  za 12, proti 1, zdržalo sa 0  

za:  RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška, PaedDr. Klauz, 

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

       Ing.  Zimmermann 

proti: R. Antalová 

návrh bol schválený  

 

4. pripomienka: 

Zmeniť znenie § 5 Zakázaný vstup so psom (2) Miesta vymedzené podľa odseku l musia byť 

viditeľne označené umiestnením vhodného piktogramu alebo textu.   
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na text: Miesta vymedzené podľa odseku l musia byť viditeľne označené tabuľkou Zákaz 

vstupu so psom, príloha č. y  tohto VZN 

pripomienka sa akceptuje čiastočne, nedopĺňa sa príloha.   

 v článku III § 5 bude bod (2) znieť: Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť 

viditeľne označené tabuľkou Zákaz vstupu so psom.  

pripomienka sa akceptuje čiastočne, nedopĺňa sa príloha.   

prítomných 13, hlasovalo 13                                                    za 13, proti 0, zdržalo sa 0 

za:   R. Antalová, RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

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

       Ing. Slavomír Palovič, Ing.  Zimmermann 

návrh bol schválený  

 

5. pripomienka: 

 vytvoriť prílohy, kde bude zobrazená tabuľka Zákaz vstupu so psom a Zákaz voľného 

pohybu psov, tak aby zobrazenie bolo pre všetky miesta – zákazy vstupu so psom 

jednotné a jednoznačné.  

Pripomienka sa neakceptuje, nebude sa vytvárať príloha k VZN so zobrazením tabuliek. 

Tabuľky budú jednotné a jednoznačné.  

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

za:  R. Antalová, RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

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

       Ing. Slavomír Palovič, JUDr. Volf, Ing.  Zimmermann 

 

6. pripomienka: 

 voľný pohyb psov mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov, je zakázaný na 

tých verejných priestranstvách, uvedených v § 2, ods. d) VZN č. 3/2011, ktoré sú 

viditeľne vyznačené.  

Pevne verím, že autor textu si je vedomý, že pokiaľ označenie bude chýbať alebo bude 

poškodené a rovnako na tých miestach kde označené nebude.. psy sa budú na týchto 

priestranstvám môcť voľne pohybovať. Preto navrhujem v návrhu VZN presne určiť a na 

mapovom podklade zaznačiť, tie miesta kde bude voľný pohyb psov obmedzený. 

Pripomienka sa neakceptuje. Autor textu si je výkladu vedomý.   

prítomných 13, hlasovalo 13     za 13, proti 0, zdržalo sa 0 

za:  R. Antalová, RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

       PaedDr. Klauz, H. Koťová,  Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec,  Ing. Slavomír Palovič,      

       JUDr. Volf, Ing.  Zimmermann 

 

7. pripomienka:  

 vo VZN stanoviť priestory pre voľný výbeh psov. Banská Štiavnica dodnes nemá 

stanovené plochy pre výbehy psov. Tieto výbehy možno stanoviť  VZN a žiaľ ani v 

roku 2011 (aj napriek sľubom pána Lukačku sa to do návrhu VZN nedostalo a žiaľ nie 

je to tam ani teraz). Dovolím si v tejto veci upriamiť pozornosť na znenie zákona 

282/2002 (2) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, 

kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické 

odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich  

použitia. (3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne 

záväzným nariadením. 
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Pripomienka sa neakceptuje. Spracovatelia v návrhu dodatku neriešili a nevymedzovali voľný 

pohyb psov. Uvedené ustanovenie sa môže riešiť vtedy keď sa takýto priestor na voľný pohyb 

psov vytvorí.  

prítomných 14, hlasovalo 13 za 13, proti 0, zdržalo sa 0 

za: RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

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

      Ing. Slavomír Palovič, JUDr. Volf, Ing.  Zimmermann 

nehlasoval: R. Antalová  

 

8. pripomienka – odporúčanie z Mestskej rady 

 v Čl. III, § 5 Zakázaný vstup so psom doplniť bod (1) o ďalšiu zarážku – do 

vyznačených vodných nádrží v k. ú. Banská Štiavnica a v k. ú. Banky, v období od 1. 

5. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.    

pripomienka sa akceptuje 

prítomných 15, hlasovalo 14   za 14, proti 0, zdržalo sa 0 

za: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

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

      Ing. Slavomír Palovič, JUDr. Volf, Ing.  Zimmermann 

nehlasoval: R. Antalová  

 

9. pripomienka – odporúčanie z Komisie obchodu, služieb a CR 

 do zoznamu vodných nádrží, na ktoré sa vzťahuje VZN č. 3/2011 doplniť Bančiansku 

vodnú nádrž 

pripomienka sa akceptuje 

prítomných 14, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržalo sa 0 

za: RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

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

      JUDr. Volf, Ing.  Zimmermann 

nehlasoval: R. Antalová, Ľ. Barák  

 

10. pripomienka – odporúčanie z Komisie športu  

 nesúhlasí s predloženým návrhom dodatku č. 1 s odôvodnením: Zákaz kúpania psov 

na jazerách sa nám zdá nelogický a pre majiteľov psov diskriminačný.  

pripomienka sa neakceptuje, obec má zo zákona č. 282/2002 právo vymedziť VZN verejné 

priestranstvá, na ktorých je zakázaný voľný pohyb psa a zákaz vstupu so psom. Keby sme 

chceli túto pripomienky akceptovať, tak potom by sme pripustili, že je diskriminačné pre 

majiteľov psov ich zákaz vodenia na Mestský úrad, do škôl, do cintorínov, domu smútku 

a pod. Okrem toho psy sa môžu kúpať a voľne pohybovať vo vodných plochách, ktoré 

vyznačené nebudú. 

prítomných 15, hlasovalo 14                                                  za 12, proti 1, zdržal sa 1 

za: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

      PaedDr. Klauz, H. Koťová,  Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Ing. Palovič,  

      Ing.  Zimmermann 

proti: R. Antalová  

zdržal sa: JUDr. Volf  

nehlasoval: Mgr. Palášthy   
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Posledné hlasovanie bolo o celkovom návrhu Dodatku č. 1, vrátane schválených pripomienok, 

ktoré budú zapracované do textu VZN.  

prítomných 15, hlasovalo 14                                                 za 14, proti 1, zdržal sa 0 

za: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, P. Ivaška,    

      PaedDr. Klauz, H. Koťová,  Ing. Mojička, Ing. arch. Mravec, Mgr. Palášthy, Ing. Palovič,  

      JUDr. Volf, Ing.  Zimmermann 

proti: R. Antalová 

Mestské zastupiteľstvo prijalo 

 

Uznesenie č. 54/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. U z n á š a   sa  

      na Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach držania psov,   

      s nasledovnými pripomienkami:  

 v článku II § 2 vymedzenie pojmov sa bod d) dopĺňa o ďalšie vymedzenie verejných 

priestranstiev – turistické chodníky, náučné chodníky, parky a priestory pomníku 

padlých hrdinov 

 v článku III sa dopĺňa § 6 nasledovne: Voľný pohyb psov mimo chovného priestoru, 

alebo zariadenia na chov, je zakázaný na tých verejných priestranstvách, uvedených v 

§ 2, ods. d) VZN č. 3/2011, ktoré sú viditeľne vyznačené tabuľkou Zákaz voľného 

pohybu psov.   

 článok III § 5 Zakázaný vstup so psom bude v nasledovnom znení: 

- do areálu cintorínov mesta Banská Štiavnica  

- do domu smútku kostola Panny Márie Snežnej (tzv. Frauenberg) 

- do objektov v majetku mesta Banská Štiavnica:  

   - objekt historickej radnice, Radničné námestie 1   

   - objekt na Námestí sv. Trojice 1 (Žemberovský dom) 

   - objekt na Námestí sv. Trojice 3 (Rubigall) 

   - objekt na Námestí sv. Trojice 4 (Základná umelecká škola) 

   - objekt kultúrneho centra (Kammerhofská 1) 

   - do areálu škôl, školských a predškolských zariadení v majetku mesta  

   - do areálu mestského amfiteátra 

   - do areálu športovísk v majetku mesta 

   - do areálu plavárne 

   - na detské ihriská a pieskoviská v majetku mesta 

   - do vyznačených vodných nádrží v k. ú. Banská Štiavnica a v k. ú. Banky, v období    

     od 1. 5. do 30. 9. príslušného kalendárneho roka.   

 v článku III § 5 bude bod (2) znieť: Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť 

viditeľne označené tabuľkou Zákaz vstupu so psom.     

 do zoznamu vodných nádrží, na ktoré sa vzťahuje VZN č. 3/2011 doplniť Bančiansku 

vodnú nádrž 

 

10. Zadanie pre spracovanie „Urbanistickej štúdie – obytná zóna v lokalite Principlac“  

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

MsÚ, spracovateľkami sú Ing. Z. Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP a Ing. D. 

Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann,  
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poslanec MsZ – správa je predložená na základe žiadosti investora, ktorý chce realizovať 

svoje zámery na pozemkoch vo svojom vlastníctve v lokalite Principlac Banská Štiavnica. 

Diskusia:  

Ing. Palovič – zaujímal sa, či sa uvažuje aj o prístupových cestách, napojení na elektrinu? 

Mgr. Babiaková – je to súkromný investor, urbanistická štúdia musí prejsť schvaľovacím 

procesom, investor bude na svoje náklady riešiť napojenie na všetky siete.     

Ing. Ondrejmišková – je to uvedené v predloženej správe, textovej časti, ktorá rieši 

vymedzenie riešeného územia (1600 m2 sú súkromné pozemky), väzby na platnú vyššiu 

územnoplánovaciu dokumentáciu, návrh organizácie a využitie územia, návrh dopravného 

riešenia, návrh riešenia technickej vybavenosti v členení podľa jej systémov: zásobovanie 

vodou, odkanalizovanie, zásobovanie elektrickou energiou a plynom.    

Ing. Palovič – spýtal sa, či sa bude štúdia schvaľovať? 

Mgr. Babiaková – urbanistická štúdia sa nebude schvaľovať, bude tvoriť doplnok územného 

plánu.   

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 55/2014 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

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

     1. zadanie pre vypracovanie „Urbanistickej štúdie – obytná zóna v lokalite Principlac“ 

     2. začatie prác súvisiacich s obstarávaním „Urbanistickej štúdie – obytná zóna v lokalite    

         Principlac“, kde obstarávateľom je v zmysle zákona súkromný investor p. Roman     

         Hricišin, bytom Roľnícka 7, Banská Štiavnica 

 

11. Memorandum o spolupráci pri zriadení a činnosti detašovaného pracoviska VŠ  

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ. Spravodajstvo k bodu podala 

primátorka mesta – prijatie memoranda je jednou z možností, aby sa vytvorila a etablovala 

v Banskej Štiavnici vysoká škola aj s denným štúdiom. Jeho naplnenie by pomohlo mestu vo 

využití objektov, aj v celkovom oživení mesta a vytvorení pracovných miest. 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 56/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     Memorandum o spolupráci pri zriadení a činnosti detašovaného pracoviska Fakulty     

     sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v meste Banská Štiavnica so   

     študijným programom „regionálna politika a udržateľný rozvoj“ medzi Mestom Banská   

     Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01  Banská Štiavnica, zastúpeným Mgr. Nadeždou   

     Babiakovou a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,   

     Námestie Herdu 2, 917 01 Trnava, zastúpená Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc.,   

     rektorom univerzity 
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12. Spolupráca so spoločnosťou PO-MA, s.r.o. – vyhodnotenie ankety  

 

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

MsÚ, spracovateľom je Ing. R. Marko, vedúci odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie. 

Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – v januári 2014 

primátorka mesta  podpísala zmluvu na vysielanie VIO TV do 30. 6. 2014 a zároveň sa 

zaviazala prostredníctvom MsÚ vykonať prieskum medzi obyvateľmi a získať informácie 

o alternatívnom vysielaní len mestských zastupiteľstiev prostredníctvom internetu. Aj keď sa 

do ankety zapojil pomerne nízky počet domácností, celkový výsledok sa dá zhodnotiť ako 

nerozhodný.   

Diskusia:  

Ľ. Barák – v správe sa uvádza: „Mestský úrad už vyčerpal a predstavil všetky reálne 

alternatívy vysielania a je na poslancoch, aby rozhodli o budúcnosti a podiele Mesta na 

financovaní VIO TV.“ V správe chýba tabuľka. Rozbor je zovšeobecnený, nie je dobrý, opäť 

je rozhodnutie ponechané na poslancov. Diskutuje sa o tom, čo nám vadí na VIO TV. Ak je 

požiadavka, poslanci sú tu na to, aby rozhodli. Sú otázky: prečo nechceme dať peniaze, čo 

očakávame za túto sumu, koľko sa chce prispievať ak nie 25 tis., čo je alternatíva VIO TV, 

koľko to bude stáť, čo za to občania dostanú. Aké iné služby cez internet budú dostávať 

ostatní ľudia. Či sa vie vysielanie za 25 tis. skvalitniť inou službou. Treba to vyčísliť. Nevie, 

či existuje iná služba za menej peňazí.  

I. Beňo – Mestská rada odporúča zvážiť tajné hlasovanie.  

Mgr. Babiaková – nedá sa už hlasovať tajne. Odsúhlasilo sa verejné hlasovanie, bude sa 

hlasovať verejne.   

PaedDr. Klauz – VIO TV väčšinou pozerajú starší občania, nezamestnaní. Ako sa dostanú 

k počítaču? Návrh treba schváliť s tým, že sa usporiada skladba vysielania VIO TV. Okrem 

MsZ odvysielať aj príspevky o akciách v meste.  

Ing. arch. Mravec – problém VIO TV je riešený príliš dlho. Pre objektívne rozhodnutie je 

materiál chabý. Navrhol stiahnuť ho z rokovania a doplniť ho o to, čo hovoril poslanec Barák. 

Čo očakávame, čo chceme, čo sa za sumu 25 tis. € ponúka.  

Mgr. Babiaková – správy obsahujú všetko, treba si ich len prečítať, boli spracované asi 4. 

Predložená správa je výsledkom ankety. Objektívnejšia anketa sa nedala urobiť, lístky sa 

dostali do každej domácnosti. Ľudia mali slobodnú vôľu vyjadriť sa. Anketa, ktorú robil Dr. 

Roháč, treba k nej povedať, ľudia v staršom veku, ako by hlasovali za anketu na facebooku?  

Ing. Palovič – prišlo 130 odpovedí, zvyšných 2000 domácností neodpovedalo, lebo nemali 

záujem, je to postoj, že ľudia asi nechcú VIO TV. Preňho je to výpovedná lehota, že len 130 

domácností hlasovalo.  

Mgr. Babiaková – každý má právo vyjadriť sa.  

Mgr. Palášthy – ľudia mali jasnú informáciu, čo VIO stojí a na základe toho mali možnosť 

vyjadriť sa, či VIO TV chcú.  

Ing. Zimmermann – s predloženým návrhom súhlasí a bude podporovať, aby sa schválila 

suma 12 500 € na vysielanie VIO TV do 31. 12. 2014.  

P. Ivaška – k ankete sa vyjadrovať nebude, bol oslovený pánom Roháčom, aby oznámil  

čísla. Za 3 dni 81 hlasov uviedlo odpoveď nie, 8 hlasov áno. Zostava ľudí je rôzna, nie len 

mladí. Aj táto anketa má svoju výpovednú lehotu. Ak má takáto firma fungovať, musí 

fungovať výhľadovo. S VIO TV bola zmluva o budúcej zmluve, stále sa to rieši. Chce, aby sa 

kolegovia rozhodli, či chceme tento štýl vysielania VIO TV, aby aj oni mali istotu. 

K vysielaniu cez internet – štatistický úrad uvádza v roku 2013 78 % počítačov v rodinách,  
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v Banskej Štiavnici je prístup na internet. Treba rozhodnúť, či chceme informovať ľudí, či 

vyhovuje tento princíp. Nedá sa to naťahovať každý pol rok.    

Mgr. Palášthy – treba to riešiť na dlhšie obdobie, ale končí funkčné obdobie mestského 

zastupiteľstva, už by to nechal na nových poslancov, navrhol riešiť len do konca roka 2014.   

Ľ. Barák – treba sa rozhodnúť, čo Mesto chce za 25 tis. €. Aká je alternatíva.  

H. Koťová – poslanec Klauz mal pravdu, že VIO TV sledujú starší obyvatelia. Strácajú sa 

tam sociálne veci, ohľadne iných aktivít. Čo sa bude do budúcna vysielať? Či sa Mesto 

opýtalo aj iných fyzických a právnických osôb na ponuku?   

Mgr. Babiaková – cenová ponuka bola urobená na vysielanie zastupiteľstva, káblové 

rozvody má len VIO TV. Aj cez internet by sa vysielať dalo. Programová ponuka sa dá 

rozšíriť. MsZ sa vysiela celé, viac krát. Paleta vysielania je široká.  

H. Koťová – je za ukončenie spolupráce s VIO TV a peniaze, ktoré sa ušetria dať pre starších 

ľudí, chýba dopravná služba a LSPP.  

Mgr. Babiaková – LSPP je otázka lekárov. Chýba organizátor a lekári.  

RNDr. Bačík – k ankete pána Roháča, o ankete sa dozvedel až z e-mailu. Nebolo to 

dostatočne spropagované. Teraz je za to, aby VIO TV pokračovalo do konca roku 2014 v tých 

intenciách, ako je. Internet si nie každý môže dovoliť (stretáva sa s ľuďmi), TV má každý. 

MsZ má dobrú sledovanosť, je to zdroj informovanosti.   

Ing. Mojička – balík vysielania treba zachovať, možno osloviť v tej sume iných, teraz už len 

schváliť. Pripraviť do budúcna aj iné možnosti vysielania.  

Mgr. Babiaková – robil sa prieskum trhu na vysielanie. Káblové rozvody sú majetkom firmy 

POMA. Nie je možné vypísať výberové konanie, aby išiel niekto do ich rozvodov. Vysielanie 

funguje aj cez internet. Cenová ponuka je. Ľudia to pozerajú v televízii. V správach je 

uvedené všetko, treba ich čítať.   

Mgr. Palášthy – faktickou pripomienkou, tiež sa mohli aj iní prihlásiť do verejného 

prieskumu, že budú vysielať cez káblový rozvod. Bolo to obsiahnuté v ponuke. Ďalej sa už 

nie je kam pohnúť.  

P. Ivaška – faktickou pripomienkou, začiatkom roka sa odsúhlasovalo podpísanie zmluvy. Je 

najvyšší čas si uvedomiť, že dohody sa dodržujú.  

Mgr. Babiaková – dala hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie, ktorý prečítal 

spravodajca. Iné návrhy neboli. Mestské zastupiteľstvo prijalo  

                   

Uznesenie č. 57/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     preloženú Správu o ďalšej spolupráci na financovaní VIO TV 

B. S ch v a ľ u je   

     pokračovanie spolupráce medzi Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou PO – MA, s.r.o.    

     vo veci vysielania VIO TV, na obdobie do 31. 12. 2014 s vyčlením sumy 12 500 €, ktorá   

     bude zapracovaná do úpravy rozpočtu mesta na rok 2014. 

 

13. Správa k úprave verejných priestranstiev Ulica akademická a mierová  

 

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

MsÚ, spracovateľom je D. Vahlandt, odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – počas programu rokovania bol návrh na spracovanie  
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súm do tabuľky, je predložená dôvodová správa, kde je uvedené financovanie. Ak je potreba 

materiál doplniť o tabuľkový prehľad, dá sa to. Návrh k riešeniu spadnutého súkromného 

múru od statika bude tiež k dispozícii, zvolá sa rokovanie. Otázka je, či vlastníci múru budú 

mať na opravu peniaze, pod múrom sa nachádza autobusová zastávka a chodník k materskej 

škole a bytovkám. Spýtala sa, či je vypracovanie tabuľky nutné?        

Diskusia:  

Ing. arch. Mravec – trvá na urobení tabuľky, občania si myslia, že ide o niečo naviac.  

Mgr. Babiaková – zmluva je podpísaná na dielo ako celok, dodatky sa robia podľa prác, 

ktoré sa vykonávajú na základe toho, koľko má mesto v danom roku k dispozícii financií. 

Zmluvy sú zverejnené. Naviac sa nebude robiť nič.  Odporučila, aby dnešné MsZ prijalo 

uznesenie, že žiada MsÚ doplniť materiál o vypracovanie tabuľky. Materiál bude predložený 

na najbližšie MsZ.   

Mgr. Palášthy – stotožňuje sa s návrhom poslanca Mravca.      

Mgr. Babiaková – dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu uznesenia, a to dopracovaní 

materiálu v zmysle návrhu poslanca Mravca.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo    

 

Uznesenie č. 58/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U k l a d á    Mestskému úradu   

     dopracovať materiál do finančnej tabuľky a predložiť ho na najbližšie rokovanie  

     Mestského zastupiteľstva.  

 

14. Návrh plánu práce MsZ na II. polrok 2014  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. I. Ondrejmišková, 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 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    

 

Uznesenie č. 59/2014 

 

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   

      2014. 

 

15. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2014  

 

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 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    

 

Uznesenie č. 60/2014 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S ch v a ľ u j e   

     Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2014. 
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16. Plat primátorky Mesta Banská Štiavnica    

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. A. Karabellyová, odd. organizačné, VS a SV. Spravodajstvo 

k bodu podal Ing. M. Zimmermann, poslanec MsZ – Mestská rada odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu schváliť plať primátorky mesta vo výške 2398 €, t. j. zvýšenie základného platu 

o 15 %.  

Diskusia:  

Mgr. Babiaková – nesúhlasí s navrhnutým zvýšením, plat si nevezme, ani keď ho poslanci 

schvália.  

Ing. Zimmermann – základný plat, zvýšený ako doposiaľ o 8,39 % by bol 2260 €.  

Mgr. Palášthy – pani primátorka by si zaslúžila vyšší plat, ale vzhľadom k tomu čo uviedla, 

tri roky sa išlo tým istým spôsobom, navrhuje schváliť sumu, ktorú uviedol poslanec Ing. 

Zimmermann.  

Ľ. Barák – navrhol schváliť plat tak, ako to navrhla Mestská rada, čiže zvýšenie o 15 %, t. j. 

2398 €.  

Najskôr dala pani primátorka hlasovať o návrhu poslanca Baráka, ktorý je totožný 

s odporúčaním Mestskej rady.  

Prítomných 15, hlasovalo 14                                          za 6, proti 1, zdržali sa 7, nehlasoval 1 

za: Ľ. Barák, I. Beňo, P. Ivaška, PaedDr. Klauz, Ing. Mojička, JUDr. Volf 

proti: Ing. arch. Mravec 

zdržali sa: RNDr. Bačík, Ing. Blaškovičová, Mgr. Chovanová, H. Koťová, Mgr. Palášthy, 

                 Ing. Palovič, Ing. Zimmermann          

nehlasovala: R. Antalová 

Tento návrh nebol schválený. 

Druhé hlasovanie bolo o návrhu platu, ktorý uviedol Ing. Zimmermann. Tento návrh bol 

schválený a Mestské zastupiteľstvo prijalo  

    

Uznesenie č. 61/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  S ch v a ľ u j e  

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

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

      starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  vo výške 2260,- € od   

      01. 01. 2014. 

 

17. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

 

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

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, spracovateľkou je JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. 

právneho a správy majetku, podklady poskytli O. Nigríniová a R. Baráková, odd. právne 

a správy majetku. Spravodajstvo k bloku majetkových vecí podal poslanec Mgr. K. Palášthy.   

 

a) Prevod nehnuteľnosti na Ulica údolná v Banskej Štiavnici – odpredaj    

       pozemkov parcela 4373/4 a 4373/5 (žiadateľ Ján Vician s manž.) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  
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Uznesenie č. 62/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia č. 44/2014 zo dňa 07.05.2014, ktorým  bol schválený zámer na prevod 

nehnuteľností na Ul. Údolná v Banskej Štiavnici  spôsobom  uvedeným v  § 9a, odst.8, písm. e) 

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

zreteľa.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, odst.8, 

písm. e),   pod  č. 4/2014,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od  12.05.2014.                                   

B. S c h v a ľ u j e      

       prevod majetku mesta a to pozemok parcela C KN č. 4373/4  o výmere 103 m2, trvalý trávny 

porast a C KN č. 4373/5 o výmere 5 m2, trvalý trávny porast, vedené v KN Okresný úrad Banská 

Štiavnica, Katastrálny odbor na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica,  spôsobom   uvedeným v § 9a odst. 8, písm e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení  ako prípad hodný osobitného zreteľa,  do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Jána Viciana  s manželkou, obaja trvale bytom na  Ul. Údolná č. 896/5 

v Banskej Štiavnici,  za cenu určenú  dohodou spolu vo výške   1080 € (10 €/ m
2 

) , čo je cena 

vyššia, ako minimálna hodnota  pozemkov  stanovená  podľa osobitného predpisu Znaleckým 

posudkom 16/2014  zo dňa 4.3.2014  vo výške 1060 €, t.j. 9,86 €/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.  
 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou 1080 € uhradia aj nájomné za užívanie pozemkov v rokoch 

2010-2013 vo výške 159,73 € ( 53,24 €/rok), ako aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností 

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

KN vo výške 66 €, spolu vo výške 1355,73 €.  

 

Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 

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

Pozemky sa nachádzajú na Ul. Údolná  v Banskej Štiavnici.  Na pozemkoch nie sú umiestnené žiadne 

inžinierske siete. Pozemky parcela C KN č. 4373/4 a 4373/5 boli vytvorené GOP č. 34544011-

54/2013 a to odčlenením z pozemku parcela C KN č. 4373/2. Žiadatelia z dôvodu nutnosti 

zabezpečenia sprístupnenia nehnuteľností vo svojom vlastníctve  pozemky vo vlastníctve mesta 

upravili, spevnili a zabezpečili tak priame napojenie  nehnuteľností vo svojom vlastníctve na miestnu 

komunikáciu.    

Nakoľko záujmové  pozemky zabezpečujú jediný prístup,  tvoria  priľahlé plochy, čím bezprostredne 

súvisia s riadnym využívaním nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov, odporúčame prevod uskutočniť 

podľa § 9a, odst. 8, písmeno e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne 3/5 väčšina 

všetkých poslancov, za cenu stanovenú dohodou vo výške  1080 €, t.j. 10 €/m2.  Žiadatelia  zároveň 

s kúpnou cenou uhradia aj nájomné za užívanie pozemkov v rokoch 2010-2013 vo výške 159,73 €  

a náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to správny poplatok za návrh na vklad do KN vo výške 

66 € a náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50 €, spolu 1355,73 €. 

 

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

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

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

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

Hlasovanie: prítomných 13, hlasovalo 13                                          za 13, proti 0, zdržali sa 0 
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b) Prevod pozemkov pod účelovou komunikáciou vo vlastníctve Ing. Jána Kovára 

s manž.  formou zámeny za pozemok vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica v k. ú. 

Banská Štiavnica – Ulica J. Horáka 

 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 63/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 45/2014 zo dňa 7. mája 2014, ktorým  bol schválený zámer na prevod 

nehnuteľností na Ul. J. Horáka v Banskej Štiavnici  spôsobom  uvedeným v  § 9a, odst.8, písm. e) 

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

zreteľa.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na prevod nehnuteľností spôsobom uvedeným v § 9a, odst.8, 

písm. e),   pod  č. 6/2014,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od  12. mája 2014. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

       prevod majetku mesta a to  pozemku parcela č.  C KN  1893/11 o výmere 67 m
2
, trvalý trávnatý 

porast, vytvorený GOP č. 40043070-12/2013 zo dňa 18.10.2013 odčlenením z pôvodného pozemku 

parcela E KN č. 5427/1, vedený v KN Katastrálneho odboru Okresného úradu v Banskej Štiavnici na 

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

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

prípad hodný osobitného zreteľa,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Kovára 

s manželkou Gabrielou Kovárovou, obaja trvale bytom na Ul. J. Horáka 1263/17, 969 01 Banská 

Štiavnica, formou zámeny za pozemok parcela č. C KN č. 1893/10 o výmere 21 m2, trvalý trávnatý 

porast vytvorený GOP č. 40043070-12/2013 zo dňa 18.10.2013 odčlenením z pôvodného pozemku 

parcela č. C KN 1893/7, vo vlastníctve Ing. Jána Kovára s manželkou Gabrielou Kovárovou, vedený 

v KN Katastrálneho odboru Okresného úradu v Banskej Štiavnici na LV č. 2764, pre okres Banská 

Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica s povinnosťou Ing. Jána Kovára s manželkou 

na finančné vyrovnanie hodnoty zamieňaných nehnuteľností vo výške 544,18 €, ktoré pred podpisom 

zámennej zmluvy uhradí na účet Mesta Banská Štiavnica. 

Všeobecná hodnota pozemku č. C KN 1893/11 vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica bola stanovená  

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 15/2014  zo dňa 3.3.2014 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, vo výške 792,61 €. 

Všeobecná hodnota pozemku č. C KN 1893/10 vo vlastníctve manželov Kovárovcov bola stanovená  

podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom č. 15/2014  zo dňa 3.3.2014 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, vo výške 248,43 €. 

Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 

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

Ing. Ján Kovár s manželkou  podali  žiadosť na vysporiadanie zabratého pozemku parcela C KN č. 

1893/10 v jeho vlastníctve, na ktorom je vybudovaná miestna komunikácia Ul. Horáka. Na 

vysporiadanie týchto vzťahov navrhol namiesto finančného plnenia zámenu pozemkov . 

K navrhovanému spôsobu usporiadania bol ako podklad vypracovaný GOP č. 40043070-12/2013, 

ktorým boli záujmové časti pozemkov vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve manž. Kovárovcov 

zidentifikované. Pozemok vo vlastníctva mesta, parcela č. C KN 1893/11, manželia  užívajú v dobrej  
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viere a žiadajú jeho prevod do svojho vlastníctva.  Keďže sa jedná o hodnotovo nie rovnakú zámenu 

nehnuteľností, rozdiel v kúpnych cenách vyrovnajú manž. Kovárovci  úhradou na účet mesta. 

Na základe uvedených dôvodov Mesto Banská Štiavnica aj s poukazom na  zákon NR SR č. 66/2009 

Z. z., o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré 

prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

s touto zámenou súhlasí. 

Usporiadanie: 

Usporiadanie sa uskutoční zámennou zmluvou tak, že do vlastníctva mesta sa prevedie pozemok 

parcela č. C KN  1893/10 o výmere 21 m
2
, trvalý trávny porast, vedený na vlastníka Ing. Jána Kovára 

s manž. 

Do vlastníctva Ing. Jána Kovára s manž. sa prevedie pozemok parcela č. C KN  1893/11 o výmere 67 

m
2
, trvalý trávny porast, vedený na vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných nehnuteľností je Ing. Ján Kovár s manž.  povinný pred podpisom 

zámennej zmluvy uhradiť na účet mesta finančný rozdiel vo výške 544,18 €.   

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

o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. odst.4, písm.  e) Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený  Mestu Banská Štiavnica v znení Dodatku č. 1 

prijatého uznesením  MsZ č. 109/2012 zo dňa 22.8.2012,  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  

poslancov.  

Hlasovanie : prítomných 14, hlasovalo 14 za 14, proti 0, zdržali sa 0 

 

c)   Zámer na prevod nehnuteľností na Ulica križovatka v Banskej Štiavnici ako   

      prípad  hodný osobitného zreteľa parcela 1956/2, 1958/2 – žiadateľ MCNET.SK,   

      s.r.o.  

 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

Uznesenie č. 64/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1. zámer  na  odpredaj  majetku   na Ul. Križovatka  v Banskej Štiavnici  
- pozemok parc. č. C KN 1958/2  o výmere 178 m2, záhrada, ktorý bol vytvorený GOP č. 34544011-

37/2014 zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. CKN 1958, vedenej na LV č. 3076  

- pozemok parc. č. C KN 1956/2 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený 

GOP č. 34544011-37/2014, zo dňa 28. 05. 2014 odčlenením z pôvodnej parc.  č.  C KN 1956, vedenej 

na LV č. 3076.  

Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, sú vedené  v KN Okresného úradu  

Banská Štiavnica, katastrálny odbor  na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 

 

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

§ 9a, odst. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu stanovenú podľa osobitného 

predpisu Znaleckým posudkom 57/2014 zo dňa 04.06.2014, vypracovaným Ing.  Igorom 

Mičkom – znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR  
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pre odbor  a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 912288, metódou polohovej 

diferenciácie nasledovne:  

pozemok   parc. č. C KN č. ,1958/2  o výmere 178 m2, záhrada, ktorý bol vytvorený GOP č. 

34544011-37/2014 zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 1958, vedenej na 

LV č. 3076 za cenu 1062,86 € ( 27,97 /m2) a pozemok  parc. č. C KN 1956/2 o výmere 38 

m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený GOP č. 34544011-37/2014, zo dňa 

28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 1956, vedenej na LV č. 3076 za cenu 

2488,44 € (t.j. 13,98/m2). 
 

Spolu vo výške 3550 €. 

Nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sú vedené  v KN Okresného úradu  

Banská Štiavnica, katastrálny odbor  na LV č. 3076 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  

 

Kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností a to 

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

KN vo výške 66 €. 

Spolu uhradia sumu vo výške 3666 €. 

 
Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 

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

Ako dôvod osobitného zreteľa navrhujeme zobrať do úvahy skutočnosti, že pozemky:  parc. č.                 

C KN 1958/2  o výmere 178 m2, záhrada, ktorý bol vytvorený GOP č. 34544011-37/2014 zo 

dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. CKN 1958, vedenej na LV č. 3076 a parc. č. 

C KN 1956/2 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený GOP č. 

34544011-37/2014, zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej parc. č. C KN 1956, ktoré sú 

vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica sú v svahovitom teréne, ktorý pri stápaní snehu, 

výdatnom daždi a iných poveternostných podmienkach, dlhodobo spôsobuje zosuv pôdy na 

pozemok parcela C KN č. 1957/1 o výmere 260 m
2 

zastavané plochy a nádvoria. Stekajúca voda a 

nánosy pôdy ohrozujú nehnuteľnosti vo vlastníctve obchodnej spoločnosti MCNET.SK, s.r.o.. V 

tomto úseku je nutné uskutočniť stavebné práce tak, aby sa zamedzilo zosuvu pôdy a spôsobeniu 

škody na majetku, pretože vybudovaný múrik nie je schopný zadržiavať vodu, ani zosuv pôdy z 

pozemku parc. č. C KN1958/2. 
 

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 zámer na odpredaj majetku – pozemok parc. č. C KN 1958/2  o výmere 178 m2, 

záhrada, ktorý bol vytvorený GOP č. 34544011-37/2014 zo dňa 28.05.2014 odčlenením z pôvodnej 

parc. č. CKN 1958, vedenej na LV č. 3076, pozemok parc. č. C KN 1956/2 o výmere 38 m2, 

zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol vytvorený GOP č. 34544011-37/2014, zo dňa 28.05.2014 

odčlenením z pôvodnej parc. č.  C KN 1956, vedenej na LV č. 3076. Pozemky na Ul. Križovatka 

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

zreteľa, obvyklým spôsobom najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  pričom tento 

zámer  musí byť zverejnený počas celej tejto doby t.j. odo dňa zverejnenia až po schválenie prevodu 

v MsZ.   

 Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predložiť na rokovanie MsZ.  
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Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, odst.8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. odst.4, písm.  e) Zásady hospodárenia a 

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

v znení Dodatku č. 1 prijatého uznesením  MsZ č. 109/2012 zo dňa 22. 8. 2012,  schvaľuje  

MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie : prítomných 15, hlasovalo 15 za 14, proti 0, zdržal sa 1 

 

d)   Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – správa    

       cintorínov na Ulici J. K. Hella č. 7 

        

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 65/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia a 

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

A. S c h v a ľ u j e  

     zámer na odpredaj nehnuteľného majetku mesta dom na  Ul. J. K Hella č. 7 v Banskej 

Štiavnici (správa cintorínov) – vedený KN na Katastrálnom odbore Okresného úradu 

v Banskej Štiavnici na LV č. 1 ako dom so súp. č. 409 a prislúchajúce pozemky C KN 

2398, 2399, 2402 a časť parcely 2401 po zameraní GP, v k. ú. Banská Štiavnica. 

 

B. P o v e r u j e   

     Mestský úrad zabezpečením potrebných GP a znaleckých posudkov ako podkladov 

k verejnej obchodnej súťaži a pripravením správy k schváleniu vyhlásenia verejnej 

obchodnej súťaže pre MsR a MsZ.    

 

18. Správa o stave a využití objektov v majetku Mesta Banská Štiavnica  

 

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

MsÚ, spracovateľkami sú JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. právne a správy 

majetku. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Mgr. K. Palášthy – materiál obsahuje prehľad 

jednotlivých objektov v správe MsÚ, ich stav, súčasné využívanie a návrh na ďalšie naloženie 

s nimi. Každý zámer naloženia s nehnuteľným majetkom mesta podlieha jednotlivo 

schváleniu v mestskom zastupiteľstve v súlade s platnou legislatívou. Pre rok 2014 boli 

naplánované kapitálové príjmy z odpredaja týchto budov:  správa cintorínov, Akademická 1, 

Farská 1, hájovňa na Červenej studni.  

 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 66/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      správu o stave a využívaní objektov v majetku Mesta Banská Štiavnica. 
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19. Informatívna správa o postupe prác na realizácii projektu zberného dvora  

 

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

spracovateľmi sú: Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ, Bc. D. Chríbiková, vedúca odd. 

RR a MV, Ing. M. Veverka, PhD.. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. Babiaková, 

primátorka mesta – správa hovorí o celom priebehu projektu, veľa času sa venuje určovaniu 

miest pre stojiská, nedostatkom projektu, vybavovaním. Naprojektované stojiská sa nemôžu 

postaviť, pretože na pozemkoch sú siete. Nedostatočne sú vyriešené prípojky na vodu, 

prístupová cesta sa nedá využívať, treba riešiť elektrické prípojky. Mnohým veciam sa dalo 

vyhnúť. Projekt treba dotiahnuť. V správe sú uvedené nedostatky projektu, ktoré treba riešiť. 

Treba povedať, že projekt má aj pozitíva. Do 30. 9. 2014 má byť ukončené vybudovanie 

zberného dvora a stojiská. Čiastka z rozpočtu mesta nad rámec schválených 5 %, to sú aj 

práce naviac (zatiaľ 118 134,16 €) - suma sa schvaľovala pri prerozdelení výsledku rozpočtu 

za rok 2013, aby sa to vykrylo z rezervného fondu a nemusel sa brať úver. Projekt počíta so 

stálym vytvorením pracovných miest (riešené v rámci TS, m. p.).     

Diskusia:  

RNDr. Bačík – vyjadril sa, súhlasí s tým, čo povedala primátorka, tiež sa podieľal na hľadaní 

miest pre stojiská, nedostatkom je, že projekt nebol prerokovaný a tiež, že ľudia sa dostatočne 

nezaujímajú o veci, až keď sa práce začnú realizovať. Miesta treba vyznačiť skôr, až potom 

začať prerokovávať.   

Ing. arch. Mravec – prekvapuje ho, že takáto investícia, riešená zo štátnych fondov, alebo 

eurofondov, prešla tak lacným spôsobom. Proces prípravy, odsúhlasovania, analyzovania, 

prebehli. Naráža sa na veľký problém, kúpil sa pozemok, bez prístupu. Takto významný 

projekt sa prejavuje takýmito veľkými nedostatkami.  

Ľ. Barák – rád by vedel, kto je za toto zodpovedný, kto podpisoval zmluvy, kto to mal na 

starosti. Čo sa týka cesty, kto to preberal, kto je za to zodpovedný. Kto je zodpovedný za to, 

že nie sú stojiská vytýčené? Aká je kontrola z mesta? Dal návrh, spracovať celú históriu 

projektu, kto je zodpovedný, či nebola iná alternatíva. Má obavu, keď sa robia aj iné projekty, 

či ich netreba viac sledovať. Čo treba urobiť, aby sa takéto chyby neopakovali? Spýtal sa, akú 

má úlohu Ing. Veverka dodnes. Kto mal zberný dvor na starosti? 

Mgr. Palášthy – cíti sa za projekt zodpovedný 1/17, preštudoval si ho, klobúk dole pred tým, 

čo sa robí. Kde sa nič nerobí, nie sú žiadne chyby. V správe sú uvedené jednotlivé 

odovzdávacie  a preberacie protokoly o dodaní nasledovných tovarov. Spravilo sa veľmi veľa 

roboty, projekt má negatíva, ale aj pozitíva. Pozeral by sa na to objektívnejšie.  

Ľ. Barák – sú dané zodpovednosti a rozpočty, tie sa musia dodržať. Zdvihol ruku za projekt, 

pretože dôveruje ľuďom, ktorí to robili a naďalej to robia. 

Mgr. Palášthy – treba sa na to pozrieť z celého pohľadu a objektívne.   

Mgr. Babiaková – nemrzí ju, keď sa veci riešia a vybavujú. Mrzí ju, keď vypisujú ľudia 

hlúposti na facebooku. Oveľa viac by to stálo, keby nebolo spolufinancovanie. Ide o 5 %, 

šetrenie peňazí sa nedalo nájsť. Každý robí chyby. Projekt sa musí zrealizovať, lebo by mesto 

prišlo o peniaze. Informatívne správy sa budú priebežne predkladať. Nechce sa ísť cestou 

úveru, preto sa peniaze vezmú z rezervy.   

Ľ. Barák – navrhol do najbližšieho mestského zastupiteľstva predložiť informatívnu správu 

o zodpovednosti konkrétnych osôb za navýšenie rozpočtu pri realizácii projektu zberného 

dvora.   

Mgr. Babiaková – najskôr sa hlasuje o návrhu Mestskej rady, potom o rozšírenom návrhu: 

návrh MsR + návrh poslanca Baráka. Obidva návrhy boli schválené a  mestské zastupiteľstvo 

prijalo  
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Uznesenie č. 67/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu o postupe prác na realizácii projektu zberného dvora.  

B. U k l a d á   Mestskému úradu 

     podať informatívnu správu o zodpovednosti konkrétnych osôb za navýšenie rozpočtu pri   

     realizácii projektu zberného dvora  do najbližšieho rokovania Mestského zastupiteľstva.   

 

20. Informatívna správa z členskej schôdze Kalvárskeho fondu a zasadnutia    

      Kalvárskeho  fondu  

 

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

spracovala ju JUDr. J. Kollárová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bodu 

podala Mgr. N. Babiaková – materiál obsahuje správu zo zasadnutia, súhrn príjmov 

a výdavkov za rok 2013, na schôdzi bola prerokovaná aj správa kontrolóra Kalvárskeho 

fondu. Do budúcna sa môže pripraviť správa o postupe prác na obnove objektu a urobiť 

prezentáciu.    

Diskusia:  

Ing. arch. P. Mravec – projekt nebol úspešný v rámci MK SR, pretože Kalvársky fond 

nemôže byť žiadateľom, to sa zistilo až v roku 2013? 

Mgr. Babiaková – cirkev je vlastníkom,  bude musieť vystupovať ako žiadateľ.   

Mgr. Macharik – MK SR umožnilo pred piatimi rokmi žiadať aj správcom, odkaz vyhlášky 

to definoval, to sa zmenilo, teraz nemôže opravu robiť nikto iný ako vlastník. Budúci rok 

bude musieť žiadať cirkev, ako vlastník objektu.  

Ing. arch. Mravec – postoj úradu práce ho prekvapuje. Tu by sa dali využiť nezamestnaní, 

resp. ťažko zamestnateľní.   

Mgr. Babiaková – keď sa žiadalo, neboli finančné prostriedky, môže sa požiadať cez Mesto 

Banská Štiavnica formou projektu. Sú peniaze aj na iných paragrafoch, ale prijímateľom by 

bolo Mesto.   

H. Koťová – Štiavničania, aj iní sú nadšení, sú radi, že sa s kalváriou niečo robí. Je sklamaná 

z úradu práce.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo   

 

Uznesenie č. 68/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu z členskej schôdze Kalvárskeho fondu a zasadnutia Kalvárskeho     

     výboru.  

 

21. 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 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – schválilo sa rozdelenie zisku po splnení daňových 

povinností, návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2014, návrh prémiových ukazovateľov  
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konateľa spoločnosti na rok 2014. Valné zhromaždenie požiadalo Mesto Banská Štiavnica 

o zvolanie rokovania so zástupcami obcí Vyhne a Hodruša -  Hámre a spoločnosťou 

Salamandra resort, a.s. ohľadom riešenia sprístupnenia lesných ciest v termíne do 15. 5. 2014 

a uložilo konateľovi spoločnosti vykonať zápis zmeny sídla spoločnosti v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Banskej Bystrici v zmysle platných predpisov. Úloha bola splnená.  

Diskusia:    

Ing. arch. Mravec – zaujal ho bod 6, návrh prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti. 

Zaráža ho, že sa dosiahol minimálne vyrovnaný hospodársky výsledok, váha ukazovateľa 50 

% a splnenie bilancovaných úloh podľa „Plánu starostlivosti o Les, váha ukazovateľa 10 %, 

čo by mal byť hlavný ukazovateľ.    

Mgr. Babiaková – sú to váhové ukazovatele, dajú sa meniť už len budúci rok.  

RNDr. Bačík – každý podnikateľ sa snaží byť v zisku, spoločnosť chce byť v zisku a chce ho 

ďalej investovať. Nevidí sa, čo sa s majetkom muselo urobiť, aby sa zisk dosiahol. Treba sa 

na to pozrieť ako podnikateľ.  

Mgr. Babiaková – zima v roku 2013 bola náročná, väčšiu časť zimy sa nedalo do lesa dostať.   

PaedDr. Klauz – ako je to s majetkom Mestských lesov – s Hodrušou Hámre. 

Mgr. Babiaková – je to v súdnom spore, odvolali sa,  boli vytýčené dve pojednávania, stojí 

to na vytýčení súdneho pojednávania.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo     

 

Uznesenie č. 69/2014 

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 28. 4. 2014. 

 

22. Informatívna správa z Valného zhromaždenia Prima banky Slovensko, a. s.  

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. 

právneho a správy majetku.  

Mgr. Babiaková – správa o ročnej účtovnej závierke je zverejnená na internetovej stránke 

spoločnosti, Prima banka vykázala vlani stratu vo výške 8 282 628,21 €, ktorá bola prevedená 

do hospodárskeho výsledku minulých období.   

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 70/2014 

 

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. 2014.  
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23. Informatívna správa o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  

Stredoslovenská  vodárenská spoločnosť, a.s.  

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je O. Nigríniová, odd. právne a správy 

majetku.  

Mgr. Babiaková - za rok 2013 dosiahla spoločnosť výnosy v objeme 18 053,2 tis. €, čo 

predstavuje plnenie ročného plánu na 99,4% a čerpala náklady v hodnote 16 971,9 tis. €, čo je 

plnenie ročného plánu na 94,6 %. Hosp. výsledok po zdanení je zisk vo výške 63,7 tis. €. 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 71/2014 

 

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 10. 6. 2014. 

 

24. Informatívna správa zo zahraničnej služobnej cesty primátorky mesta  

 

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

spracovateľkou je Mgr. H. Godová, odd. RR a MV. Spravodajstvo k bodu podala primátorka 

mesta.  

Diskusia:  

Ing. arch. Mravec – spýtal sa, či by bolo možné zverejniť v Štiavnických novinách text 

vystúpenia primátorky mesta z tohto podujatia? Resp. aj z iných miest? Sú to porovnateľné 

mestá ako Banská Štiavnica.     

R. Antalová – spýtala sa, či aj poslanci MsZ budú mať možnosť navštíviť toto partnerské 

mesto.  

Mgr. Babiaková – je to jej cieľom uskutočniť takúto cestu.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 72/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta v Kutnej Hore, ČR na 

10. regionálnej konferencii Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá 

strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29. 4. – 2. 5. 2014. 

 

25. Rôzne 

 

P. Ivaška – požiadal MsZ, kedysi bol vymenovaný za člena rady VIO TV, o uvoľnenie 

z televíznej rady VIO TV, už nevie viac dať, nové vedenie ho sklamalo, nevidí tam svoj 

prínos a nemá ako pomôcť.  Navrhol ako nasledovníka pána poslanca Ing. Slavomíra 

Paloviča. 

Mgr. Babiaková – uvoľnenie sa môže zobrať na vedomie, ale musí sa pripraviť správa a táto 

zaradiť na rokovanie MsZ.  
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Mgr. Palášthy – spýtal sa, keďže pre krátkosť času nie je možné podávať interpelácie 

a dopyty, kde je možné ich zaslať? 

Mgr. Babiaková – písomne pani prednostke Ing. Ondrejmiškovej, písomne sa aj odpovie.  

Ľ. Barák – nebol spokojný s odpoveďou na svoju interpeláciu z predchádzajúceho MsZ 

ohľadne Paradajz, s. r. o.. Žiadal doplniť.          

 

26. Interpelácie a dopyty 

 

Občania:  

 

M. Pauková – zaujímala sa o kultúrny dom  a opravu ihriska na Štefultove, kto to bude robiť 

a čo s tým ďalej? Rozmýšľať nad predajom. Aké sú sankcie, keď to niekto začal robiť 

a nedokončil?  

- cintorín Štefultov kosenie 

- Štefultov, Sitnianska, správa miestne komunikácie 

- Štiavnické noviny fungujú bez štatútu.  

 

Mgr. Babiaková – nevie o správe o miestnych komunikáciách, ktorá bola v MsZ, správa, 

ktorá bola prerokovaná na Mestskej rade, túto odporučila dať prerokovať do Komisie rozvoja 

a výstavby mesta, dopracovať ju a znovu predložiť na prerokovanie. V správe chýbal postup 

v realizácii. Poslanci ju nemajú, až po dopracovaní pôjde do MsZ. Ku koseniu cintorínov, 

teraz sa kosí druhý krát Frauenberg.  

Ing. Ondrejmišková -  teraz sa kosia cintoríny druhý krát, horný Štefultov je pokosený, 

dolný sa ide kosiť teraz.  

K Štatútu ŠN – noviny fungujú so štatútom, bude sa dopracovávať, bol na rokovaní 

v Mestskej rade. Po dopracovaní bude predložený na rokovanie MsZ. K asanácii objektu 

kultúrneho domu na Štefultove, je objednaný statický posudok, išli dve žiadosti na Úrad vlády 

SR o poskytnutie prostriedkov na dokončenie ihriska.  

Mgr. Babiaková – nikto by nedal príkaz a nešiel búrať kultúrny dom, pokiaľ by neprebehla 

diskusia s verejnosťou. Sú vyčíslené náklady, nie sú to lacné veci. Ťažko budete trestať 

dobrovoľníkov, ktorí kultúrny dom stavali v akcii „Z“. Budú sa hľadať riešenia na 

sfunkčnenie areálu.  

 

PaedDr. B. Nemcová – poďakovala za schválenie Dodatku č. 3 k VZN o podnikateľskej 

činnosti.           

 

Poslanci MsZ:  

 

Vzhľadom na krátkosť času, z dôvodu ďalších pracovných povinností pani primátorky, boli 

interpelácie doručené elektronicky po skončení rokovania MsZ od nižšie uvedených 

poslancov MsZ (uvedené aj s odpoveďami tak, ako je to zverejnené na web stránke mesta).    

Ing. Slavomír Palovič: 

- je zarastený chodník od bývalej pošty na Štefultove ku kostolu (chodník z Námestia padlých 

hrdinov na Ulicu požiarnícka. Kríky a nálety zahatajú celý profil chodníka. Žiadam opíliť, 

spriechodniť a vyčistiť 

Ing. Hlinka - orez zabezpečia malé obecné služby v mesiaci júl. 

Ing. Palovič - je zarastená Ulica Debnárika. Kríky a nálety zasahujú do profilu ulice. Žiadam 

opíliť a spriechodniť. 
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Ing. Hlinka - Mestská polícia upozornila súkromných vlastníkov pozemkov, kde sa 

nachádzajú živé ploty, aby si ich upravili, tak aby nezasahovali do profilu cesty.   

Ing. Palovič - je zarastená Ulica partizánska. Kríky a nálety zasahujú do jazdného profilu. 

Žiadam opíliť a spriechodniť 

Ing. Hlinka – opílená zeleň po oboch stranách bola zmulčovaná Technickými službami, m. 

p.. 

Ing. Palovič - pri veľkom daždi vytápa dom pani Jakubíkovej na Ulici obrancov mieru (oproti 

bývalej pošte). Žiadam odkomunikovať daný problém s pani Jakubíkovou a nájsť riešenie ku 

všeobecnej spokojnosti 

Ing. Hlinka - pri p. Jakubíkovej bol prečistený kraj cesty, tak aby voda odtekala mimo domu 

pani Jakubíkovej. 

Ing. Palovič - obyvatelia žiadajú ohlasovať plánovanú výluku dodávky EE prostredníctvom 

miestneho rozhlasu. 

Ing. Marko - všetky výluky (pokiaľ sú hlásené včas) oznamujeme mestským rozhlasom. 

Obyvateľom všetkých lokalít s menším pokrytím dlhodobo odporúčame SMS info kanál, 

prostredníctvom ktorého sú takého informácie tiež šírené (aj vzhľadom na to, že ďalšie 

rozširovanie mestského rozhlasu sa do budúcnosti neplánuje). 

Ing. Palovič - do inventarizácie ulíc žiadam doplniť aj chýbajúce Ulice antolská a 29. 

augusta. 

JUDr. Lukačko – v zmysle uvedenej požiadavky budú tieto dve chýbajúce ulice doplnené.  

Ing. Palovič - chcel by som poukázať, že oddelenie právne a správy majetku nereaguje na e-

mailovu korešpondenciu. Žiadam o vysvetlenie prečo? 

JUDr. Jaďuďová - pokiaľ ide o e-mail ohľadom brúseného asfaltu, odpoveď na tento e-mail 

zaslala Ing. Ondrejmišková dňa 14.05.2014.  Inak nemáme  vedomosť o ďalšom maily.  

Ing. Palovič - prečo sa nedodržiavajú otváracie hodiny na úrade? Žiadam vysvetlenie.  

Ing. Ondrejmišková – neviem sa vyjadriť k tejto interpelácii. Je potrebné uviesť konkrétnu 

situáciu, deň a oddelenie, na ktorom k takýmto skutočnostiam dochádza.  

Ing. Palovič - na ceste od Povrazníka na Štefultov zasahujú porasty do jazdného profilu. 

Uvedené som žiadal aj pred rokom. Dodnes tento úsek nebol vyčistený. Žiadam opätovne 

vyčistiť. 

Ing. Hlinka - ide o štátnu komunikáciu, kde opílenie zabezpečia banskobystrická regionálna 

správa ciest a vlastníci živých plotov. 

 

Renáta Antalová: 

- kanál pred pani Trokšiarovou, Dolná ružová ulica - prepadáva sa, nutná oprava. 

Ing. Hlinka – bola vykonaná obhliadka na mieste, kde bolo zistené, že sa pri dome pani 

Trokšiarovej kanál neprepadáva. Pani Trokšiarová bola o tom osobne informovaná. 

R. Antalová - Dolná ružová - pred pánom Kaníkom vysadiť strom namiesto vypíleného. 

Ing. Piliarová – uvedenú požiadavku evidujeme, výsadba stromu typ hloh na  Dolnej ružovej 

je naplánovaná v tomto roku.  

R. Antalová - Ulica kutnohorská - v zlom stave, zničená z ťažkých mechanizmov, nutná 

vysprávka koľají – brúsený asfalt by stačil. 

Ing. Hlinka – Ulica kutnohorská je priechodná osobnými vozidlami. V budúcnosti bude 

potrebné zahrnúť opravu do investičných nákladov do rozpočtu Mesta. Nakoľko na Ulici 

kutnohorská nie je kanalizácia, nie je možné odviesť povrchové vody. 

R. Antalová - Ulica bočná - v zlom stave, prosím vysprávku po rozkopávke, veľké koľaje. 

Ing. Hlinka - Ulica bočná je priechodná osobnými vozidlami. V budúcnosti bude potrebné 

zahrnúť opravu do investičných nákladov do rozpočtu Mesta, tak ako aj Ulicu kutnohorskú.  
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Žiadateľ, ktorý urobil rozkopávku, je povinný dať miestnu komunikáciu do pôvodného stavu 

v zmysle rozkopávkového povolenia.                                

R. Antalová - Červená studňa - Vodárenské jazero - mobilné WC  

O. Nigríniová - vzhľadom k neprejazdnému prístupu autom pre techniku, ktorá takéto 

zariadenia umiestňuje, nie je možné toto osadiť pri jazere Vodárenská. Na Červenej studni by 

to možné bolo.  

R. Antalová -  Ottergrunt - od Červenej studne dať dopravnú značku zákaz vjazdu, okrem 

rod. Trubanovej. 

JUDr. Lukačko – uvedená komunikácia je verejne prístupná. Nevidíme dôvod pre 

umiestnenie takejto dopravnej značky.  

R. Antalová - Povrazník - dopravné značenia chýbajú, prechod pre chodcov, mestský rozhlas. 

JUDr. Lukačko – je potrebné túto požiadavku konkretizovať, pretože nie je možné zriadiť 

priechod pre chodcov tam, kde sa neprechádza z chodníka na cestu a na ďalší chodník.   

R. Antalová - pani Michalská Viktorka odchádza na materskú, kto mi bude robiť 

zapisovateľku v športovej komisii? 

Ing. Ondrejmišková – poverenie na zastupovanie pani Michalskej v komisii športu dostala 

Ing. Silvia Piliarová.  

R. Antalová - prosím o váš názor na zrušenie všetkých výherných automatov na území mesta 

Ing. Lievajová - prevádzkovanie hazardných hier sa riadi zákonom č. 171/2005 Z. z. o 

hazardných hrách. V § 3 ods. 3 sa hovorí, že hazardné hry možno prevádzkovať len na 

základe udelenej alebo vydanej licencie, pričom hazardné hry možno prevádzkovať len na 

území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené VZN obce podľa § 10 ods. 5 

písm. d) uvedeného zákona. 

Podľa tohto paragrafu môže obec vydať VZN, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v 

obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom túto petíciu musí 

podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Takéto nariadenie 

musí platiť na celom území obce (mesta), musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry 

(automaty, videohry). Prijatie takéhoto VZN obec musí bezodkladne oznámiť Ministerstvu 

financií SR s uvedením dátumu jeho účinnosti. Na prevádzkovateľa, ktorému bola vydaná 

licencia pred nadobudnutím účinnosti VZN sa toto VZN nevzťahuje do doby skončenia 

platnosti jeho individuálnej licencie.  

Pre zaujímavosť príjem mesta v tejto oblasti v roku 2013 bol nasledovný:   

- správne poplatky za výherné automaty        15 000 € 

- povinné odvody mestu z hazardných hier           50 610 € 

Ak by som mala vyjadriť svoj názor, obávam sa, že na podpis petície na zakázanie 

hazardných hier by sa nenašlo dosť občanov mesta nad 18 rokov.  

 

Helena Koťová: 

- 5 rodinných domov, z toho 2 skolaudované na Bratskej ulici, žiadajú zabezpečiť spevnenie 

prístupovej komunikácie/naviesť kameň, nie konečná asfaltová úprava). Spevnenie je 

potrebné aby sa zamedzilo znečisťovaniu komunikácie, ktorá vedie v tesnej blízkosti bytovky 

( Bratská 14,15,16.) 

Ing. Hlinka – nad novou cestou je možné uvažovať až po ukončení výstavby na  Bratskej 

ulici.   

H. Koťová - Na sídlisku Drieňová so kosila tráva, táto bola neskoro  odvezená, obyvatelia 

bytoviek boli nútení tento odpad odpratať svojpomocne, kto je za to zodpovedný? 

Ing. Hlinka - kosenie v roku 2014 vykonáva nový dodávateľ na základe verejnej súťaže, 

tento bol poučený o odprataní pokosenej trávy. 
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H. Koťová - 01.04.2011 boli vydané obč. preukazy s adresou Ulica Ludvika Svobodu, pred 

týmto dátumom sa vydávali preukazy s adresou Ulica Gen. L. Svobodu. Zmeny názvov ulíc 

a námestí nie sú lacné. Prinášajú problém pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností, ktorých 

doklady automaticky strácajú platnosť a musia  si ich nanovo vybaviť. Podľa zákona strácajú 

doklady platnosť v prípade, že sa v nich zmení čo i jeden údaj. Kto zadáva v systéme názvy 

ulíc? 

Ing. Piliar - pri zavádzaní informačných systémov tieto neboli schopné v plnej miere 

akceptovať zaužívané formáty dát, dátové polia mali obmedzenú veľkosť a dáta sa 

prispôsobovali týmto formátom. Názov Ulica L. Svobodu podľa našich dostupných vedomostí 

je používaná od začiatku novodobej samosprávy, kedy boli premenované niektoré ulice 

v meste Banská Štiavnica. Tento názov samospráva používa a poskytla ho aj v kompletnom 

zozname názvov ulíc mesta MV SR pri budovaní REGOB-u (register obyvateľov SR) aby 

sme mali synchronizovanú databázu ulíc.  
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27. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 18.45 hod. ukončila.  

 

 

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

 

 

 

 

 

                Ing. Ivana Ondrejmišková                          Mgr. Nadežda Babiaková 

                        prednostka MsÚ                                        primátorka mesta         
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Zápisnicu spracovala:  
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