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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 29. júla 2014 

 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Určenie počtu poslancov MsZ mesta Banská Štiavnica a volebných obvodov   

      v meste Banská Štiavnica na volebné obdobie 2014 - 2018 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2014– 2018 

5. Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica v roku 2014 

6. Správa k úprave verejných priestranstiev Ulíc akademická a mierová 

7. Informatívna správa k verejnému obstaraniu na dodanie 2 ks osobných motorových 

vozidiel  

8. Rôzne  

9. Interpelácie a dopyty  

10. Záver 

 

 

 

Prítomní:  

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

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

                            Ing.  Miriam Blaškovičová, Ing. Juraj Čabák, Peter Ivaška,   

                            PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Ing. Ján   

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

                            JUDr. Gejza Volf, Ing. Marián Zimmermann  

 

ospravedlnení:   Mgr. Helena Chovanová, 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. 

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  

                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva    

                                            Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. KŠaMK  

    

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    
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Ďalší prítomní: 

VIO TV – I. Tököly, Marek Tomčík   

Mária Štubňová, občan 

Jaroslav Štubňa, občan 

Eva Vodičková, občan 

 
1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 14:10 hod. otvorila a viedla 

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

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

uznášaniaschopné. Neprítomní boli poslanci: Mgr. Helena Chovanová a Ing. Slavomír 

Palovič. Neskôr prišiel poslanec RNDr. Pavel Bačík.   

Primátorka mesta prečítala predložený návrh programu a spýtala sa prítomných, či majú 

návrhy na zmenu, resp. doplnenie programu.  

Peter Ivaška navrhol do bodu rôzne zaradiť návrh na jeho odvolanie z Rady VIO TV 

a navrhnúť za člena Rady VIO TV Ing. Slavomíra Paloviča.  

Keďže iné návrhy neboli, primátorka mesta dala hlasovať najskôr o pôvodnom návrhu 

programu. Tento bol väčšinou hlasov schválený a preto sa už o návrhu poslanca Ivašku 

nehlasovalo.  

Za overovateľov zápisnice primátorka mesta určila poslancov Ing. Juraja Čabáka a Ing. 

Jána Mojičku. Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta Banská 

Štiavnica.         

 

Uznesenie č. 73/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

     program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

     s dátumom 29. júl 2014 bez zmien. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

 

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

podala Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ – uviedla, že plnenie jednotlivých uznesení 

je uvedené v správe, na prípadné otázky zodpovie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 74/2014 

 
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  

     zo dňa 25. 06. 2014. 
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3. Určenie počtu poslancov MsZ mesta Banská Štiavnica a volebných obvodov   

             v meste Banská Štiavnica na volebné obdobie 2014 – 2018 

 

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 – uviedla, že predložený návrh vychádza z rokovaní, ktoré prebehli. 

Vysvetlila, že počet poslancov je počas volebného obdobia nemenný.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok a iných návrhov prijalo   

 

Uznesenie č. 75/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U r č u j e    

     1. v zmysle §-u 11 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   

         neskorších predpisov  13 poslancov Mestského zastupiteľstva Banská Štiavnica  na  

         volebné obdobie  2014 – 2018 

     2. 3 volebné obvody na území mesta Banská Štiavnica pre volebné obdobie  

         2014 -  2018, pričom 

         vo volebnom obvode č. 1 sa volia  6 poslanci 

         vo volebnom obvode č. 2 sa volia  6 poslanci  

         vo volebnom obvode č. 3 sa volí   1 poslanec 

           

B. U k l a d á   

     Mestskému úradu v Banskej Štiavnici zverejniť počet poslancov Mestského zastupiteľstva   

     mesta Banská Štiavnica pre volebné obdobie 2014 – 2018, členenie volebných obvodov   

     a počet poslancov, ktorí sa v nich volia. 

     Termín:  do 11. septembra 2014 

 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2014– 2018 

 

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 -  termín konania volieb do orgánov samosprávy je určený na 15. 

november 2014. Vzhľadom na rozsah zákonom stanovených úloh, vyplývajúcich z funkcie 

primátora a doterajšiu prax sa mestskému zastupiteľstvu odporúča stanoviť rozsah výkonu 

funkcie primátora mesta Banská Štiavnica pre volebné obdobie 2014 – 2018 na plný pracovný 

úväzok.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 76/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica 

A. U r č u j e    

     rozsah výkonu funkcie primátora mesta Banská Štiavnica pre volebné obdobie  

     2014 – 2018 na plný pracovný úväzok. 
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5. Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica v roku  2014 

 

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

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

poslanec Ing. J. Čabák – na rokovanie Mestskej rady, ktorá zasadala tiež 29. 7. 2014 (pred 

rokovaním MsZ) podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu mesta Banská 

Štiavnica boli predložené tieto návrhy na udelenie cien: 

- v zmysle § 13 Čestné občianstvo: PhDr. Milanovi Augustínovi, návrh bol prerokovaný, 

Mestská rada hlasovaním dospela k návrhu, že tento nepredloží na hlasovanie MsZ 

- v zmysle § 15 Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica, 

návrh podáva Mestská rada: Ivanovi Celderovi, Ing. Richardovi Kaňovi, Mgr. Elene 

Kašiarovej, Ing. Eduardovi Radovi, Mestská rada o každom návrhu hlasovala jednotlivo 

a odporučila ich predložiť na hlasovanie MsZ 

- v zmysle § 16 Výročná cena mesta Banská Štiavnica, návrh podáva Mestská rada a 

primátorka: Ing. Dominikovi Kútnikovi, RNDr. Emilovi Mázikovi, Arpádovi Pálovi, Ing. 

Rudolfovi Valovičovi. Mestská rada neodporučila MsZ schváliť udelenie ceny RNDr. 

Emilovi Mázikovi a Arpádovi Pálovi, pretože podnety boli podané po stanovenom 

termíne.  

- v zmysle § 17 Cena primátora mesta – Jurajovi Červenákovi, spravodajca navrhol, aby 

udelenie ceny primátorkou mesta Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  

 

Ing. Blaškovičová -  navrhla hlasovať o každom návrhu osobitne. Mestské zastupiteľstvo 

tento návrh schválilo.                                                              za 10, proti 1, zdržali sa 3 

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Blaškovičová, P. Ivaška, PaedDr. Klauz, H. 

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

proti: Ing. Mojička 

zdržali sa: Ľ. Barák, Ing. Čabák, Ing. Zimmermann 

 

Mgr. N. Babiaková vyzvala prítomných, aby o každom návrhu na ocenenie hlasovali 

osobitne. Hlasovanie je uvedené v priloženej tabuľke (uznesenie č. 77/2014/1-7).  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 77/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.U d e ľ u j e   

    1. podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu mesta Banská Štiavnica: 

        v zmysle § 15 Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica:  

     Ivanovi Celderovi 

     Ing. Richardovi Kaňovi 

     Mgr. Elene Kašiarovej 

     Ing. Eduardovi Radovi  

    

   2. podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu mesta Banská Štiavnica v zmysle 

       § 16 Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica: 

     Ing. Dominikovi Kútnikovi    

     Ing. Rudolfovi Valovičovi 
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B. B e r i e   n a   v e d o m i e  

    udelenie ceny primátorkou mesta podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu        

    mesta Banská Štiavnica v zmysle § 17 Cenu primátora mesta Banská Štiavnica:  

    Jurajovi Červenákovi 
 

6. Správa k úprave verejných priestranstiev Ulíc akademická a mierová 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ. Mgr. N. Babiaková – uviedla, 

že materiál bol na základe predchádzajúceho rokovania MsZ doplnený o tabuľku, v ktorej je 

uvedený prehľad prác po jednotlivých rokoch, stavebných objektoch, potrebe finančných 

prostriedkov a poskytnutej dotácii zo štátneho rozpočtu. Pred začiatkom zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva sa uskutočnila obhliadka uvedených ulíc a prebiehajúcich prác za 

účasti poslancov MsZ.   

Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann, ktorý prečítal celú predloženú 

správu.      

Diskusia:  

Ing. Zimmermann – vzhľadom k tomu, že poslanci na obhliadke mali možnosť uvedené 

práce vidieť, dal návrh na zmenu a doplnenie predloženého uznesenia – v časti A. doplniť bod      

2.   podpísať dodatok č. 6 v sume 52 758,80 € na opravu oporného múru a v časti B. doplniť 

bod 2.  zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2015 sumu 52 758,80 €.  

Ľ. Barák – v návrhu je uvedené zapracovať sumu 67 239,51 €, teraz je predložený návrh na 

zapracovanie sumy 52 758,80 €. Obidve sumy je treba dať do rozpočtu mesta na rok 2015. 

Navrhol materiál dopracovať do nasledujúceho MsZ, výhľadovo zapracovať chodník, ktorý 

spája centrum mesta s kalváriou, vo výhľadoch je rušivá zeleň, túto treba odstrániť. Už teraz 

je prenesených 110 tis. € do roku 2015. Sú veci, ktoré sa dajú predvídať, múr sa musí urobiť, 

vždy sa niečo zabudne. Peniaze, ktoré by mali zostať v rezerve, sa minú. Múry nie sú 

majetkom mesta. Skonštatoval, že ulica bude pekná.  

Mgr. Babiaková – suma 67 tis. € je zahrnutá v rozpočte, určitá čiastka je dotácia ŠR, tento 

úsek stojí určité peniaze, tieto sú vysúťažené. Keď sa dokončí plánovaný úsek, časť cesty 

zostane nedokončená. Múr nebol v prácach zahrnutý, nepredpokladalo sa, že spadne. Chodci 

budú ohrozený prípadným pádom múru, je tam autobusová zastávka. K zeleni, sú tam 

samonálety, ide o pozemok Lesov SR, dá sa im takýto návrh, je potrebné tiež vyjadrenie 

CHKO, môže sa s nimi rokovať.  

Ľ. Barák – múr by bolo treba dokončiť,  ale s projektom sa mala riešiť aj zeleň.      

Ing. arch. Mravec – spýtal sa, či sa niekto zamyslel, koľko to všetko bude stáť na m2? 

Hovorí sa o troch veciach, múr, výrub stromov a dokončenie cesty. Objavujú sa veci, ktoré 

treba doriešiť. Niveleta múru sa znížila, spýtal sa, či sa s týmto v projekte neuvažovalo? 

Navrhol, aby sa múr urobil, ale aby sa urobila dohoda medzi Mestom a majiteľom múru so 

splátkovým kalendárom na uhradenie sumy za opravu múru. Spýtal sa, keď sa urobí múr 

a zeleň, či to už bude všetko a či sa to stihne do Salamandra? Práce komplikujú prístup do 

centra mesta. Myslí si, že sa to nepripravilo dostatočne.  

Mgr. Babiaková – Mesto to nebude stáť nič naviac, ako to bolo vysúťažené. Ešte sa to zníži 

o 51 tis. €. Zmluva je na sumu 2 040 390 € na celý projekt, vrátane sietí. Zmluva podľa 

vykonaných prác sa platí dodatkami v príslušnom roku. Podrobne vysvetlila financovanie 

celej akcie, ktoré je uvedené v predloženej tabuľke. Vzrastlá zeleň nie je zahrnutá v projekte. 

Múr obhliadal statik, navrhol riešenie, a to urobiť nový múr, ktorý by držal pôvodný múr. Pod 

múrom bude chodník, je tam autobusová zastávka.  
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Ing. arch. Mravec – spýtal sa, prečo múr nebol riešený v projekte?  

JUDr. Lukačko – keby sa neurobil celý úsek, prístup od Hájika do centra mesta by nebol 

dobrý. Súhlasí s vypílením náletových drevín, prístup zo spodnej časti je dobrý, aby sa 

nekazila cesta technikou. Cesta bola vysúťažená, prebehlo verejné obstarávanie. Je za 

dokončenie prác, čo sa týka múru, práce sú nepredvídané,  musí sa vedieť, do čoho mesto 

investuje, aby sa peniaze vrátili.  

RNDr. Bačík – objem prác bol vysúťažený, to je nemenné. Obstarávanie bolo v roku 2012, 

práce naviac vznikli poškodením múru. Dodatok sa podpísať dá. Možno by bolo treba 

rokovať s dodávateľom, zahrnúť do prác sanáciu poruchy na schodoch Mierová 13 

a vypílenie stromov zo spodnej časti cesty. Stromy tam nedržia teleso cesty, ide o nálety. 

Ing. Čabák – termín na dokončenie diela je 31. 8. 2014, potrebné je vedieť ako sa bude 

financovať chýbajúca suma, aj vzhľadom na to, že boli niektoré opravy infraštruktúry 

uskutočnené jej majiteľmi, aká je skutočná potreba na dofinancovanie úseku cesty 

a dofinancovanie múru. Tu sa musí nájsť riešenie v súlade s platnými predpismi samosprávy 

o investovaní do majetku mesta. Ak bude investované do iného majetku, treba to zmluvne 

ošetriť. Čo sa týka stromov, treba to posúdiť a rokovať s vlastníkom pozemkov, kde sa  

stromy nachádzajú. Pílenie stromov je možné vo vegetačnom kľude. Žiadal urobiť prehľad, 

aký je rozpočet chýbajúceho úseku na Palárikovej ulici, chýbajúceho úseku na Botanickej 

ulici, aký je rozpočet na Sládkovičovu a Péchovu ulicu, tieto sa musia vysúťažiť a ktorej sa dá 

priorita? 

RNDr. Bačík – spýtal sa, či nový múr, ktorý bude pred spadnutým múrom, bude na pozemku 

mestskom alebo súkromnom? 

Mgr. Babiaková – na mestskom. Keďže sa už nik neprihlásil do diskusie, vyzvala 

spravodajcu, aby prečítal návrh na uznesenie.   

Ing. Zimmermann – prečítal návrh uznesenia, ktorý odporučila Mestská rada, rozšírený 

o bod A.2 a B.2.  

Ing. Čabák – vzhľadom na priebeh debaty, ktorá odznela, navrhol uznesenie v bode A.1 

ponechať: Mestské zastupiteľstvo  

A. ž i a d a    primátorku mesta  

1. podpísať dodatok č. 5 v sume 67 239,51 € v rozsahu Ulica mierová od staničenia   

           0,87889 po koniec úseku Ulica mierová, staničenie 0,92640 vrátane súvisiacich    

           objektov. 

Bod 2 dodatok č. 6 na sumu 52 758,80 €, to by odporúčal odložiť a vypustiť a zároveň na 

najbližšie rokovanie MsZ dostať konečné, technicko-ekonomické riešenie, z ktorého by boli 

jasné kroky realizácie aj financovania. V časti B tiež ponechať len časť B.1. Dal na zváženie 

aj túto alternatívu.   

Mgr. Palášthy – spýtal sa, aký dopad bude mať toto riešenie na časovú realizáciu 

a ukončenie projektu? 

Mgr. Babiaková –  pol cesty sa spriechodní, asfaltovať sa nebude, kým sa neurobí múr. 

Polovica cesty zostane bez asfaltu v úseku nevyhnutnom na opravu múru. Po oprave múru by 

sa to dokončilo. Podala žiadosť predsedovi vlády o finančné prostriedky z jeho rezervy, 

zdokladovalo sa to, dovtedy bude vedieť výsledok, cesta sa ukončí, do cudzieho majetku sa 

vkladať nebude nič. Dá sa to schváliť aj podmienečne. Suma 67 tis. € je vysúťažená.  

Mgr. Babiaková – keďže už neboli iné návrhy, najskôr prítomných poslancov vyzvala, aby 

hlasovali o návrhu uznesenia, ktorý odporučila schváliť Mestská rada.   

Prítomných 14, hlasovalo 14                                              za 7, proti 3, zdržali sa 4 
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za:     R. Antalová, RNDr. Bačík, Ing. Čabák, P. Ivaška, PaedDr. Klauz, H. Koťová, 

          Ing. arch. Peter Mravec                     

proti: JUDr. Lukačko, JUDr. Volf, Ing. Zimmermann 

zdržali sa: Ľ. Barák, I. Beňo, Ing. Mojička, Mgr. Palášthy 

Tento návrh nebol schválený.  

 

Ďalšie hlasovanie bolo o rozšírenom návrhu uznesenia, ktorý predniesol poslanec Ing. 

Zimmermann. Tento návrh bol schválený (hlasovanie je uvedené v priloženej tabuľke) 

a Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie MsR č. 78/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. ž i a d a    primátorku mesta  

     1.   podpísať dodatok č. 5 v sume 67 239,51 € v rozsahu Ulica mierová od staničenia   

           0,87889 po koniec úseku Ulica mierová, staničenie 0,92640 vrátane súvisiacich    

           objektov. 

     2.   podpísať dodatok č. 6 v sume 52 758,80 € na opravu oporného múru. 

 

B. U k l a d á   Mestskému úradu  

     1.   zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2015 sumu 67 239,51 €. 

     2.   zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2015 sumu 52 758,80 €.  

 

 

7. Informatívna správa k verejnému obstaraniu na dodanie 2 ks osobných 

motorových vozidiel  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju a spravodajstvo k bodu podal JUDr. D. 

Lukačko, zástupca primátorky mesta – na základe oprávnených požiadaviek Mestského 

úradu na zakúpenie dvoch nových osobných motorových vozidiel, ktoré by nahradili súčasné 

vozidlá, ktorých prevádzka a údržba je finančne vysoko nákladná, bola do rozpočtu mesta pre 

rok 2014 zapracovaná a schválená suma 12 000 €. Mesto Banská Štiavnica plánuje autá 

zakúpiť formou troch splátok, ktoré budú financované z rozpočtu mesta v rokoch 2014, 2015 

a 2016. Spracovateľkou je Ing. S. Piliarová, odd. výstavby, ÚP a ŽP.     

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie MsR č. 79/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Informatívnu správu o vyhodnotení verejného obstarávania na nákup a dodanie 2 kusov   

      osobných automobilov.  
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8. Rôzne  

 

Mgr.  Babiaková – informovala:  

- Mestu bola schválená dotácia na kúpu bytovky na Budovateľskej ulici a úver zo ŠFRB, 

ministerstvo ju vyzvalo na podpísanie zmluvy na nenávratnú dotáciu a nenávratné financie 

na technickú infraštruktúru, prišli zmluvy aj zo ŠFRB, 

- Mesto dostalo finančné prostriedky na pokračovanie úprav na prístavbe pri ZŠ J. Horáka,  

- mala by prísť zmluva na poslednú výmenu okien ZŠ J. Kollára,  

- Mesto podáva žiadosť na zateplenie a opravu všetkých striech MŠ na Ulici 1. mája + 

zateplenie jedného pavilónu 

- dnes bolo otvorené v Banskej Štiavnici Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci 

(CPP), ktoré sídli na Dolnej ulici č. 2, v priestoroch Bytového podniku, otvorenia sa 

zúčastnil aj minister spravodlivosti SR JUDr. Tomáš Borec a riaditeľka CPP JUDr. Nataša 

Nikitinová, služby pre občanov, ktorí potrebujú právnu pomoc, sú do stanoveného limitu 

bezplatné, podá sa správa do ŠN 

- zopakovalo sa podanie žiadosti aj na Rubigall, bola výzva z ministerstva financií  a 

ministerstva kultúry SR 

 

9. Interpelácie a dopyty 

 

Občania:  

 

M. Štubňová – podala sťažnosť občanov na rušenie nočného pokoja prevádzkou Trotuart 

cafe na Ulici A. Kmeťa.  

Ing. arch. Mravec – prečítal podanú sťažnosť, ktorá bola 28. 7. 2014 doručená na MsÚ, 

občania Ulice A. Kmeťa sú obťažovaní hlukom z prevádzky Trotuart cafe, sú tam koncerty 

živej hudby.  

Mgr. Babiaková – uvedená sťažnosť sa preverí, otváracie hodiny sú v súlade s VZN, vec sa 

postúpi na úrad verejného zdravotníctva, prevádzka musí spĺňať podmienky, aby 

neobťažovala hlukom, na hudobnú produkciu musí mať povolenie od Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva.  

Mgr. Kratoš – Mestská polícia reagovala na všetky oznámenia, upozorňujúce na rušenie 

nočného pokoja, boli vypočuté osoby, bol k tomu spisový materiál, objasňovanie je ukončené 

a spis bol postúpený na hygienu (RÚVZ), ktorá posúdi porušenie právomoci. Všetky podania 

sú uložené v spise. MsPo činnosť vykonáva.  

Ing. Ondrejmišková – Mesto hudobnú produkciu nepovoľuje, povoľuje ju RÚVZ. Sťažnosť 

sa preverí.  

Ing. Čabák – myslí si, že VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 

predaja v obchode  a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica nie je potrebné 

zatiaľ meniť, treba dodržať to, sa píše v § 2, bode 9 – Nočným pokojom sa rozumie určenie 

doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku 

obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia služného občianskeho spolunažívania a dobrých 

susedských vzťahov. Nočný pokoj je od 22:00 hod. do 06:00 hod.. Ďalej v bode 13, toho 

istého § sa píše – Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom sa rozumejú 

každé rušivé, obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických 

zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t. j. nad mieru v danom 

čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja. Uvedené nespadá 

pod právnu úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu.  
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Terasy sú povolené do 24:00 hod., ale je potrebné zachovať nočný pokoj, v opačnom prípade 

je namieste volať Mestskú políciu.  

   

 

Poslanci MsZ:  

 

I. Beňo – oslovili ho obyvatelia Križovatky – tehlového domu, kto sa stará o tento park, sú 

tam stromy, ktoré sa neopilujú, neónka svieti do stromov,  stromy a kríky zasahujú do 

chodníka a schodov popri obchodoch.  

Mgr. Babiaková – park je v súkromnom vlastníctve, vlastník problémy nerobí, môže sa 

rokovať s ním, aj MsÚ sa bude spolupodieľať. 

JUDr. Lukačko – budúci týždeň sa opäť kosí, popri tom by sa to mohlo zvládnuť.    

 

H. Koťová – po minulom zasadnutí MsZ dávala písomné interpelácie, nebola spokojná 

s odpoveďou, ide o 5 RD na Ulici bratskej, 2 sú skolaudované, obyvatelia rodinných domov 

žiadali spevnenie prístupovej cesty, nie novú cestu, zamedzí sa znečisteniu cesty pri bytovke, 

k tejto veci žiada kompetentnú odpoveď. 

- skratka od železničnej stanice na Drieňovú, Ulica kolpašská, cesta je po dažďoch vymytá, 

chodia tam ľudia (cca 50 – 70 denne), štrk z cesty vyplavilo, treba ju spevniť,  

- pán Kotora má garáž pri Tescu, zle sa od garáží vychádza, cesta je úzka, bolo by ju treba 

rozšíriť cca o 1 m 

JUDr. Lukačko – zástupkyňa vlastníkov bytov dotknutého domu nesúhlasila s ubratím 

zelene, je problém vjazdu a výjazdu s väčším autom, treba nájsť kompromis. 

H. Koťová – pochválila druhé kosenie na Drieňovej,  

- na Ulici L. Svobodu 27, 28 je starý prašiak, ak sa nepoužíva, treba ho odstrániť, preveriť to 

Ing. Ondrejmišková – vlastníci bytov musia dať prehlásenie, že súhlasia s jeho odstránením    

H. Koťová – od apríla t. r. žiadajú z DSS na Drieňovej jednu lavička, jednu majú, navrhla 

jednu zobrať z horného trotuáru.       

Mgr. Babiaková – odd. PaSM, zistiť a kúpiť jednu lavičku pre DSS na Drieňovej 

H. Koťová – poprosila za pani Pokošovú, má plesnivý byt na Ulici J. Straku, nič sa s tým 

nerobí, taktiež pani Filusová má sťažnosť, byt plesnivie,  

RNDr. Bačík – vec pani Pokošovej je objednaná, je to zamerané, spodok sa zateplí,  

pani Filusová mala problémy s užívaním bytu, boli to merať vlhkomerom, za posledný pol 

rok neevidoval žiadosť od pani Pokošovej, dodávateľ poučil užívateľov bytov, ako majú 

vetrať, k veci pani Koledovej, tam bola porucha strechy, svetlice na nový rok poškodili 

krytinu strechy domu,  

dielo je v 5 ročnej záruke, je dohodnutý systém, objednávateľom bolo Mesto, podnety e-

mailuje D. Vahlandtovi na MsÚ, Bytová správa nie je oprávnená reklamovať a objednávať.  

H. Koťová – teplá voda na Ulici pátrovská 6, 7 – netečie dostatočne teplá 

RNDr. Bačík – teplá voda sa dodáva v predpísanej kvalite na pätu domu, v predpísanom 

čase, ako sú vedené rozvody, je vecou vlastníkov bytov a objektu, čiže SBD,  riešilo sa to 

pred pol rokom, boli tam ľudia, teplá voda sa prestavovala, vyzvali správcu bytového domu - 

SBD, aby zrealizovali reguláciu teplej vody. SBD na toto nereagovalo, odmietli reguláciu. 

Povinnosť Bytovej správy dodať teplú vodu bola splnená. Treba sa dohodnúť so správcom na 

riešení a zaplatení nákladov. Ide o technický problém.   

H. Koťová – oslovila primátorku s problémom E. Kalajovej, v byte má zlú elektriku, má zlé 

podmienky. Nevie, aký má nájom, či platí.  
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Mgr. Babiaková – šíria sa nepravdivé reči o prideľovaní bytov, aj byty na Budovateľskej 

ulici sa žrebovali.  

RNDr. Bačík – vzhľadom na ochranu osobných údajov nemôže povedať, koľko pani 

Kalajová dlží za užívanie bytu na Ulici L. Svobodu 36, nevie používať el. spotrebiče v byte,  

pomáha sa jej, má dlh na byte, pracovníci Bytovej správy chodia k nej odstraňovať poruchy. 

Vždy sa jej vyšlo v ústrety, aby mala byt užívania schopný.  Sociálne cítenie má. Podmienky 

má pani Kalajová také, na aký byt má peniaze. Každý by mal užívať taký byt, aký si môže 

platiť.   

JUDr. Lukačko – treba, aby si poslanci uvedomili - hovorí sa o cestách, úpravách, kosení, 

nabudúce donesie aktuálne čerpanie rozpočtu na opravy ciest, môže sa robiť len to, na čo 

v rozpočte máme. Pripomienky sú pomaly nereálne. Treba sa zhodnúť na budúcoročnom 

rozpočte (úprava chodníkov, ciest, kosenie).  

Ľ. Barák – reagoval faktickou pripomienkou na poslankyňu Koťovú, poslanci nie sú sociálni 

kurátori, Komisia zdravotná, sociálna a bytová to rieši, mohla tam byť odborníčka. Prečo pani 

Kalajová neplatí, treba sa jej spýtať, rieši sa veľa ľudí, niektorí platia, iní nie. Navrhol 

uskutočniť mimoriadne rokovanie msz a vydiskutovať si, aké byty sa budú komu dávať a 

odkryť tajomstvo sociálnych vecí, prideľovanie bytov, komu sa ako pomáha, neplatičov.  

 

R. Antalová – pred 2 mesiacmi prosila pre byty na Budovateľskej ulici lavičky (Mgr. 

Babiaková - lavičky treba kúpiť)  

- pri pani Trokšiarovej na Dolnej ružovej ulici sa prepadáva kanál, už to bolo v interpeláciách, 

nebolo to urobené (JUDr. Volf dá odpoveď ako to bolo riešené)  

na predchádzajúce interpelácie nie sú dostatočné odpovede: 

- Ulica kutnohorská je v zlom stave, po veľkej vode ju treba opraviť, aby sa tam dalo ísť 

autom  (Mgr. Babiaková – ulicu treba opraviť, dosypať),  

- Ulica bočná, tiež Ulica kutnohorská, rozkopávky nie sú dané do pôvodného stavu 

- mobilné WC na Červenú studňu či sa dalo, odpovedalo sa jej, že je to možné 

Ing. Ondrejmišková – dávali sa objednávky na mobilné WC k jazerám: Počúvadlianske, 

Klinger, Belianske a v meste je pri bývalom OPP. Na Červenú studňu sa objednávka dala, na 

Vodárenské nie je možné dať WC (nie je prístup autom, ktoré WC čistí, do budúcna sa treba 

zamýšľať nad tým, aby boli služby WC za poplatok).      

R. Antalová – dopravné značenie Povrazník, nové nájomné byty, treba prechody pre 

chodcov, bude sa robiť cesta na Ulici budovateľskej? 

Mgr. Babiaková – áno, treba urobiť výškopis a polohopis, I. etapa cesty sa bude robiť Ulica 

budovateľská.  

R. Antalová – spýtala sa na zrušenie výherných automatov? 

Mgr. Babiaková – mesto s tým súhlasí na celom území, musí sa k tomu pripraviť VZN.  

R. Antalová – na Družicovej ulici sa vypilovali samonálety, časť sa vypílila, haluzina 

skončila v záhrade 

JUDr. Jaďuďová – ak sa spilovali porasty na pozemkoch, ktoré nie sú v majetku mesta, tieto 

sú povinní zlikvidovať majitelia pozemkov,   

R. Antalová - za Piarskou bránou boli vysprávky štrkom, po dažďoch je namytý, treba ho 

odpratať 

- predložila návrh pre samosprávu, v regionálnych novinách bol zverejnený článok 

o rozhľadni, ktorej výstavba sa pripravuje v Novej Bani, aj Banská Štiavnica by si ju zaslúžila 

rozhľadňu (na Horných Rosniarkach) 

JUDr. Lukačko – nápady sú, treba si sadnúť a dohodnúť sa, ako to bude financované.  
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Mgr. Babiaková – k rozhľadni treba urobiť projekt, aby spĺňala požiadavky na bezpečnosť 

a nájsť na vybudovanie zdroje. Musí sa k tomu vyjadriť KPÚ a CHKO.  

R. Antalová – oslovili ju návštevníci z Klingera, či by bolo možné dať na schody do vody 

zábradlie, aspoň z jednej strany.  (Mgr. Babiaková - vlastníkom je SVP, musia dať súhlas) 

 

Ing. arch. Mravec – upozornil na neporiadok pri bývalom objekte „Adam“, sú tam smeti aj 

vo vnútri (JUDr. Volf - dnes sa to dočistilo) 

- aký je postup s realizáciou ulíc, k úprave rozpočtu sa nesedelo, kedy sa budú cesty robiť? 

- v starom meste je veľa potkanov a mačiek 

- park na Križovatke, tržnica, „hríb“, sú tu bezdomovci, popíjajú, v centre mesta je to 

nepríjemné, je to zlá vizitka  

- poďakoval za opravu poklopu za Hotelom Grand - Matej po 25-tich rokoch    

- usmerňovanie MsPo cez víkend a počas akcií, autá parkujú hocikde, je dopravný chaos, 

toleruje sa to  

- chodník na Klinger z Ulice Kyrmezera od Hornej Resly, vstup je zarastený, treba opíliť 

zeleň 

- oplotenie z ostnatého drôtu z RD pri vstupe na chodník ku Klingeru, treba vyzvať majiteľa, 

aby to odstránil (dom za cestármi) 

- je smetisko pri kontajneroch na Zvonovom vŕšku (rieši sa to) 

- pri sídle spol. Esprit zasahujú konáre do cesty 

- pri tržnici sú rozkopávky cesty 

- navrhol zrušiť jednosmerku od tržnice, nikto ju nerešpektuje, v súvislosti s opravou Ulice 

mierová si vodiči skracujú cestu  

- cesta smerom na Klinger, súčasťou oplotenia domu p. Solivarského je trčiaci 

železobetónový stĺp NN, je nefunkčný  

- cesta od židovského cintorína, odtiaľ vedie chodník na Katovu, je tam smetisko 

- odvodnenie Ulice drieňová, začalo sa rigolom, v prácach sa nepokračuje 

JUDr. Lukačko - Ing. Hlinka zabezpečoval túto akciu, bez zaplatenia akéhokoľvek 

finančného príspevku tomu, kto to kopal a odviezol zeminu   

 

Ing. Čabák – opíliť stromy, ktoré zasahujú do osvetlenia je najvhodnejšie teraz, keď sú listy 

- upozornil, že pred domom pána Mihoka na Dolnej ružovej ulici, pri penzióne Rozália, úsek 

je v pasporte údržby zelene, treba to vykosiť 

-  upozorňovať na likvidáciu buriny na území mesta   

- kanál pri pani Trokšiarovej, sú 3 problémové miesta, je ochotný to ukázať, sú to následky 

rekonštrukcie verejných priestranstiev 

- označovanie stavieb, je schválený štatút,  obec určuje, akým spôsobom sa označujú budovy 

súpisným číslom – červeným a orientačným číslom – čiernym, na domoch sú čísla 

ornamentové, plastové, toleruje sa to, označenie musí byť predpísaným spôsobom, aj počas 

rekonštrukcie objektov 

- parkovanie – parkovacia služba toleruje parkovanie áut aj na miestach, ktoré nie sú 

vyznačené na dočasné parkovanie, tiež toleruje parkovanie vozidiel s parkovacími kartami na 

miestach určených na parkovanie s parkovacími lístkami, rýchlo obrátkové miesta v dolnej 

časti námestia sú zablokované autami s parkovacími kartami, ak je námestie plné, majú 

usmerniť, že je možné parkovať na inom parkovisku, služba nereguluje parkovanie 

- manželia Kovárovci, zámena pozemku – nesúhlasia so schváleným návrhom, požiadali 

o zmenu ceny, požiadal, ak to nie je dohodnuté s dotyčnými, nedávať to na rokovanie 
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Mgr. Babiaková – rokovalo sa s nimi, medzitým sa dozvedeli, že nižšie na Ulici J. Horáka sa 

predávali pozemky za nižšiu cenu, 

Ing. Čabák – cesta poza bytovky na Ulici hutníckej, je tam chodník, treba ho spriechodniť  

- kontajnery od horného cintorína na Štefultove sa vzali, premiestnili sa, smeti sa hromadia pri 

Bačíkovcoch na Ulici obrancov mieru (pri autobusovej zastávke Horný mlyn), ak tam majú 

byť, treba to dať pod kameru, nosia tam odpad autá idúce zo Štiavnických Baní 

- spýtal sa, či časti mesta majú svoje hranice, Sitnianska, Štefultov, ktoré mali svoje k. ú., či 

sa teraz vie, kde je hranica oddeľujúca mesto Banská Štiavnica, Banská Štiavnica časť 

Štefultov a Banská Štiavnica časť Sitnianska? (otázka bola v súvislosti s členením volebných 

obvodov) 

Mgr. Babiaková – existujú územné obvody, v územnom pláne by mali byť zaznamenané, 

bolo len k. ú. Banská Štiavnica a Banky, z hľadiska určenia hraníc, v starom územnom pláne 

toto bolo.  

Ing. Čabák – k niektorým požiadavkám treba skúsiť povedať na niektoré veci aj nie, že sa 

nedajú realizovať, treba riešiť dôležité veci a verejné veci.   

 

PaedDr. Klauz – obyvatelia spod Kalvárie žiadajú na informačnej tabuli v tejto časti 

oznamovať, keď niekto zomrie  

- požiadal TS, m. p. pri zvoze odpadu treba vyzbierať aj smeti okolo kontajnerov  

- ľudia sa odvolávajú na to, že platia dane, neuvedomujú si, že toto nepokryje ani náklady na 

osvetlenie a čistenie ciest, mali by byť sebavedomí a tiež sa zapájať do verejných vecí   

- od 16. 7. 2014 platí VZN o podmienkach držania psov, nie sú tabuľky, označujúce zákaz 

vstupu so psom (Mgr. Babiaková - tabuľky sú objednané) 

 

RNDr. Bačík – vrátil sa k bytom, nie je členom Bytovej komisie, je na zasadnutia prizývaný, 

podmienky prideľovania bytov stavaných z prostriedkov ŠFRB sú stanovené VZN, príjem 

musí spadať do určitej hranice, posledné prideľovanie bolo také, že žiadatelia museli 

dokladovať príjem, boli zaradení do kategórií na 1 a 2 izbové byty, byty sa losovali, Komisia 

schválila systém, boli vylosovaní aj náhradníci. Losovanie bolo verejné za prítomnosti VIO 

TV.  

Boli vykonané kontroly zo ŠFRB, kontrolovali Šobov 7, prešli zmluvy, museli sa doložiť 

príjmy, tiež kontrolovali nové byty na Ulici J. Straku 20, 21, ak by sa zistilo, že mesto 

nehospodári s bytmi tak ako má, muselo by vrátiť dotáciu zo ŠFRB.  

- požiadal o zrušenie trojuholníku na križovatke Ulíc J. Straku a pátrovská, dozvedel sa, že 

tam chodia policajti a vyberajú tam pokuty. Treba to urýchlene riešiť.  

Mgr. Babiaková – trojuholník sa odstráni, dohodlo sa, že sa to bude riešiť pri úprave okolia 

stojísk na odpad.   

 

Ľ. Barák – spýtal sa na zberný dvor, kedy bude predložená správa? 

Čítal  zmluvy, zápočet, faktúry, prejazd a prechod na zberný dvor, nech si každý nesie 

zodpovednosť, má iný názor na zaplatenie sumy.  

Mgr. Babiaková – neexistuje kolektívna zodpovednosť, nech MsZ rozhodne akokoľvek, 

vždy je individuálna zodpovednosť. Kúpil sa pozemok bez prístupu.    

JUDr. Lukačko – riaditeľ p. Heiler, bol tam, dohodol to za poplatok, dostal kľúče,  až keď 

tam začalo chodiť veľa áut, pristúpilo sa k rokovaniam a po troch mesiacoch sa to zmenilo.   

Ľ. Barák – rodinné domy na Ulici bratská, keď sa domy stavali, bola požiadavka, že prístup 

bude z inej strany, cez parkovisko pri nemocnici 
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Mgr. Babiaková – ak prístup ohrozuje ľudí, treba navrhnúť riešenie a zistiť potrebu 

finančných prostriedkov, na túto alternatívu si nepamätá, treba to pozrieť priamo na mieste, 

zistiť vlastníctvo pozemkov.  

Ľ. Barák - investícia do amfiteátra, spýtal sa, či sa preinvestovali prostriedky? 

Ing. Marko – robili sa úpravy vo vstupnom objekte - WC, obloženie, ich žiadosť – výmena 

strešnej krytiny je na pamiatkovom úrade, robilo sa odvodnenie spodnej časti, oporný múr 

pod pódiom, revízie, na konci roka bude zúčtovanie. 

Ľ. Barák – oproti soche A. Kmeťa na múroch a zábradliach sú reklamy, sú všade, na stĺpoch  

Mgr. Babiaková – stavebný úrad má za úlohu zaoberať sa odstránením všetkých reklám.  

Ľ. Barák – spýtal sa, či Štiavnické noviny nechýbajú, keď je odstávka, poslanci sa bijú 

o rozpočet, ak má šéfredaktor dovolenku, prečo nie je náhrada?  máme redakčnú radu, v lete 

je najviac akcií, akurát vtedy noviny nevychádzajú,  

- dal návrh na zrušenie čiernej skrinky, každý občan má právo prísť na MsZ, aj cez poslancov 

sa dajú podávať námety  

- výsadba „kruháča“ na Križovatke, dal námet, či by si poslanci nedali záväzok a spoločne ho 

nevysadili? 

Mgr. Babiaková -  už to riešili viacerí, Ing. arch. Mravec dal návrh, urobila sa súťaž, 

vyčlenili sa peniaze, veci sa nesplnili, dohodlo sa, že kruháč vysadí Mestský úrad.   

Ľ. Barák - pomník padlých na Kammerhofskej ulici, združujú sa tam ľudia, ktorí tam 

prespávajú, ak je tam kamera, treba to monitorovať.  

Mgr. Babiaková – rokovali so zástupcami charity R-K cirkvi, nastaviť iný režim nocľahárne, 

uvažuje sa o prevádzkovaní počas celého roka, určí sa režim a výška poplatku.  

K pomníku padlých na Kammerhofskej ulici, našla výzvu, kde je možné získať finančné 

prostriedky na úpravu verejnej zelene, verejných plôch. Ide o rovný priestor, dal by sa 

opraviť, urobiť z toho kultúrno-banícky priestor. Zistia sa podmienky.   

Ľ. Barák – akcia živé šachy, vyslovil pochvalu, činnosť bola dobre zabezpečená,   

- parkovanie sa zlepšilo, je to o ľuďoch,  

- vznikla požiadavka na parkovanie na Kalvárii, zistiť, koho sú pozemky, ktoré sú mestské, 

ako sa bude riešiť doprava, autá vchádzajú do areálu, je tam zákaz vjazdu  

- v meste je veľa akcií, rastú nároky na dopravu, čistenie a zvoz odpadu,  

- nesúhlasí s mobilnými WC na jazerách, sú tu občania mesta, ktorí platia dane, mesto znáša 

náklady za turistov, ktorí chodia k jazerám a neplatia nič 

Mgr. Babiaková – Štiavničania by sa mali vyjadriť v ankete, čo je pre nich prioritné, či sú to 

cesty alebo parkoviská, veci treba finančne zabezpečiť, treba v rozpočte zistiť, čo sa dá.  

 

P. Ivaška – žiadal do budúcna označovať materiály na web stránke mesta, ktoré sa zasielajú 

na rokovanie MsZ, či boli alebo neboli prerokované v Mestskej rade, resp. že MsÚ si 

vyhradzuje právo úpravy materiálov, ktoré neprešli rokovaním Mestskej rady 

- kedy bude predložený Štatút ŠN? 

Mgr. Babiaková – Štatút ŠN je pripravený do augustového rokovania MsR. 

 

Ing. Mojička – vo februári žiadal zvolať stretnutie, kde by sa riešili neplatiči, čo s nimi?   

- požiadal skôr oznamovať termíny zasadnutia MsR a MsZ                   
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10. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie MsZ o 19.00 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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1. Antalová Renáta I I I I I I I I

2. Bačík Pavel neprítomný I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I I I I

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

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Chovanová Helena neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

8. Ivaška Peter I I I I I I I I

9. Klauz Milan I I I I I I I I

10. Koťová Helena I I I I I I I I

11. Lukačko Dušan I I I neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

12. Mojička Ján I I I I I I I I

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

14. Palášthy Karol I I I I I I I neprítomný

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

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

17. Zimmermann Marián I I I I I I I I

11 1 1 1 12 0 2 1 15 0 0 0 14 0 0 0 9 0 5 0 14 0 0 0 14 0 0 0 9 0 3 1

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 29. 7. 2014

73/2014 74/2014 75/2014 76/2014 77/2014/1 77/2014/2 77/2014/3 77/2014/4

14 1314 15 15 14 14 14
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1. Antalová Renáta I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I

4. Beňo Ivan I I I I I

5. Blaškovičová Miriam I I I neprítomný neprítomnýrítomný 

6. Čabák Juraj I I I I I

7. Chovanová Helena neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

8. Ivaška Peter I I I I I

9. Klauz Milan I I I I I

10. Koťová Helena I I I I I

11. Lukačko Dušan neprítomný neprítomný neprítomný I I

12. Mojička Ján I I I I I

13. Mravec Peter I neprítomný I I I

14. Palášthy Karol I I I I I

15. Palovič Slavomír neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

16. Volf Gejza I I I I I

17. Zimmermann Marián I I I I I

14 0 0 0 10 0 3 0 14 0 0 0 11 0 3 0 14 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 29. 7. 2014

77/2014/5 77/2014/6 77/2014/7 78/2014 79/2014
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