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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 9. decembra 2014  

 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Správa predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

na funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Banskej Štiavnice 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Návrh na uznesenie 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta 

11. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

13. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním 

štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych 

obradov  

14. Určenie platu primátora mesta 

15. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta pri ukončení 

volebného obdobia 

16. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

17. Diskusia 

18. Záver 

 

 

 

 

Prítomní:  

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

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

                            Dušan Beránek, Ing. Juraj Čabák, Ing. Ján Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján   

                            Kružlic, JUDr. Dušan Lukačko,  Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Mikuláš Pál,  

                            Ing. Marián Zimmermann  

 

                       

Na rokovaní bola  100 % -ná účasť  
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Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

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

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

Peter Heiler, Technické služby, m. p.  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

 

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

                                            Ing. Kamila Lievajová, vedúca odd. ekonomického   

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

                                            JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. PaSM                                             

                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva    

                                            Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RRaMV  

 

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    

 

Ďalší prítomní: 

Mestská volebná komisia: Ivan Petrinec, Ing. Peter Broska, JUDr. Jana Kollárová, Michal 

Špunta, Marta Borošková 

PaedDr. Nadežda Sámel Dobrovičová, riaditeľka ZŠ J. Kollára 

poslanci  MsZ v predchádzajúcom volebnom období: Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Helena 

Chovanová, Ing. Ján Mojička, Peter Ivaška  

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

Mgr. Tatiana Protopopová, kronikárka mesta  

Mgr. Michal Kríž, šéfredaktor Štiavnických novín 

Ing. Peter Zorvan, PhD.   

 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13:00 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných všetkých 13 novozvolených 

poslancov a MsZ je uznášaniaschopné.  

      

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

spôsob hlasovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva s použitím zdvihnutia ruky, ktoré 

menovite sčítal skrutátor JUDr. Dušan Lukačko.  Tabuľka o menovitom hlasovaní tvorí 

prílohu zápisnice.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

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

Beňu. Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   
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3. Správa predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy na funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov 

Mestského zastupiteľstva mesta Banskej Štiavnice 

 

Písomná správa k materiálu tvorí prílohu zápisnice. Uviedla ju primátorka mesta a odovzdala 

slovo Ivanovi Petrincovi, predsedovi mestskej volebnej komisie. Tento prítomných 

informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy Mesta Banská Štiavnica, ktoré sú 

zverejnené aj na stránke mesta www.banskastiavnica.sk.  

 

Na základe Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších právnych predpisov sa uskutočnili dňa 15.11.2014 voľby do orgánov samosprávy 

Mesta Banská Štiavnica. 

Návrhy na kandidátov za poslancov  mestského zastupiteľstva predložilo 6 politických strán 

a koalícií: 

1. koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická 

a kresťanská únia - demokratická strana, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

2. SMER- sociálna demokracia 

3. Strana moderného Slovenska    

4. Slovenská národná strana 

5. Komunistická strana Slovenska 

6. SIEŤ 

ďalej návrh na kandidáta za poslanca mestského zastupiteľstva predložili nezávislí kandidáti. 

 

Návrh na funkciu primátora predložila koalícia SMER - sociálna demokracia, Slovenská 

národná strana, Strana moderného Slovenska a ďalej dvaja nezávislí kandidáti. 

 

Mestská volebná komisia predložené návrhy preskúmala a zaregistrovala na funkciu 

primátora mesta 3 kandidátov. Na funkciu poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala 

40 kandidátov. Nezaregistrovala 4 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. 

Nezaregistrovaní kandidáti sa odvolali na príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutia vo veci, a to 

Uznesenie č. k. 5S 1/2014-29 zo dňa 03.10.2014 a Uznesenie č. k. 12S/1/214-34 zo dňa 

03.10.2014, ktorými oba návrhy navrhovateľov súd zamietol. 

 

Pre voľby primátora mesta bol vytvorený 1 a pre poslancov mestského zastupiteľstva boli 

vytvorené 3 obvody. V prvom volebnom obvode občania volili 6 poslancov, v druhom 

volebnom obvode volili 6 poslancov, v treťom volebnom obvode volili 1 poslanca. 

 

Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 8285 voličov. Volieb sa zúčastnilo 3735 voličov, 

t.j. 45,08%. Z celkového počtu odovzdaných hlasovacích lístkov bol počet platných 

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 3626 a počet 

platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 3696. 

 

Výsledky volieb sú nasledovné: 

  

Primátorom mesta Banská Štiavnica sa stala Mgr. Nadežda Babiaková  (koal. SMER- 

sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska) 

http://www.banskastiavnica.sk/
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Podľa politickej príslušnosti zvolených kandidátov je zloženie mestského zastupiteľstva 

nasledovné: 

1. Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská 

únia- demokratická strana, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana -                                                  7 poslancov  53,85 % 

                        2.   SMER- sociálna demokracia                                        3 poslanci    23,08 % 

3. Strana moderného Slovenska                                       0 poslancov    0 % 

                        4.  Slovenská národná strana                                              1 poslanec      7,69 %                                   

                        5.  Komunistická strana Slovenska                                     0 poslancov   0 % 

6.  SIEŤ                                                                               0 poslancov   0 % 

7. nezávislí kandidáti                                                        2 poslanci    15,38 % 

 

Mestská volebná komisia v priebehu volieb nedostala žiadne sťažnosti na porušenie 

moratória. 

Mestská volebná komisia počas sčítania hlasov nezistila chyby a nedostatky, ktoré by boli 

v rozpore so zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Zvoleným kandidátom boli 

vydané osvedčenia o zvolení dňa 19. 11. 2014.  

     

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

 

Doterajšia primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková požiadala prítomných, aby počas 

aktu zloženia sľubu povstali. 

Prečítala sľub primátora mesta podľa  § 13 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Opätovne zvolená primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zložila zákonom predpísaný 

sľub podaním ruky druhému najstaršiemu poslancovi predchádzajúceho poslaneckého zboru 

Ivanovi Beňovi a podpísaním sľubu. Následne prevzala insígnie.   

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva  

 

     Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta vyzvala novozvolených poslancov, aby 

v abecednom poradí zložili zákonom predpísaný sľub. Text sľubu prečítala Ing. Ivana 

Ondrejmišková, prednostka MsÚ. 

Sľub poslancov mestského zastupiteľstva podľa § 26 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Všetci novozvolení poslanci MsZ:  

Renáta Antalová,  RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Dušan Beránek, Ing. Juraj 

Čabák, Ing. Ján Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Karol 

Palášthy,   Ing. Marián  Zimmermann zložili zákonom predpísaný sľub, podaním ruky  
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primátorke mesta, vyslovením slova „Sľubujem“ a podpisom písomného textu sľubu.Týmto 

krokom začala činnosť nová samospráva.  

 

6. Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej – 

uvedené v celom znení:   

 

„Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda Mestskej volebnej 

komisie, vážení  Štiavničania, vážení prítomní!  

 

Dnes, na dnešnom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zložila sľub nová samospráva 

mesta, primátorka a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sme dostali dôveru od občanov 

Banskej Štiavnice v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014, aby sme vo 

volebnom období 2014 -  2018 viedli naše mesto. Naši spoluobčania nám vložili do rúk 

dôveru, aby sme spoločne svojou prácou riešili úlohy ďalšieho rozvoja nášho mesta pre 

spokojnejší život všetkých, ktorí tu žijeme.  

 

Zložením sľubu začína pôsobiť nová samospráva. Občania si zvolili svojich zástupcov 

a očakávajú, že budeme pracovať v záujme mesta i všetkých jeho obyvateľov. Skôr, ako 

naznačím vo svojom príhovore hlavné ciele samosprávy vo volebnom období 2014 – 2018, 

dovoľte mi čo najúprimnejšie sa poďakovať za prácu v prospech rozvoja mesta všetkým 

poslancom pôsobiacim vo volebnom období 2010 - 2014.  

Hlavným cieľom našej samosprávy bude zabezpečiť ďalší rozvoj mesta a potreby občanov 

pre ich lepší život v Banskej Štiavnici, aj keď viem, že nebude to vôbec jednoduché, ale som 

presvedčená, že spoločne sa nám to podarí. A k tejto spolupráci vás všetkých čo 

najúprimnejšie aj verejne vyzývam.  

Medzi priority novej samosprávy bude určite patriť:  

Doprava a parkovanie, úprava verejných priestranstiev, pamiatková obnova, vytváranie čoraz 

lepších podmienok pre rozvoj školstva, kultúry a športu v meste, podpora voľnočasových 

aktivít detí a mládeže, zamerať sa na zlepšenie podmienok fungovania materských škôl ich 

zateplením a  modernizáciou budov, podpora školských pracovísk, rozvoj cestovného ruchu 

a spolupráca v tejto oblasti s podnikateľskými subjektmi. Naďalej budeme využívať veľký 

potenciál, ktorý má mesto Banská Štiavnica vo svojej jedinečnosti, vo využití lokality 

UNESCO, ktorou sa hrdí naše mesto, využívajúc k tomu zákon o podpore cestovného ruchu. 

Dôsledne budeme dbať na ďalší inštitucionálny rozvoj mesta, využívajúc k tomu osobitný 

Zákon o ochrane a rozvoji územia mesta Banská Štiavnica a okolia.  Pokračovanie bytovej 

výstavby, zachovávanie jedinečných tradícií nášho v minulosti svetoznámeho baníckeho 

mesta, budovanie infraštruktúry, kde sa hlavne zameriame na rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, zlepšenie ich povrchových úprav, ako aj  pokračovanie v budovaní kanalizácií, 

vypracovávanie projektových dokumentácií pre získanie externých finančných zdrojov. 

Zameriame sa na vytváranie podmienok pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

sociálne odkázaných ľudí, seniorov. Medzi priority bude určite patriť aj zlepšovanie 

životného prostredia, a to hlavne dobudovaním oddychových zón, občianskej vybavenosti, 

pokračovanie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia ako aj ďalšej technickej 

infraštruktúry, ale aj humanizácia verejných priestranstiev.  

Naďalej budeme zvyšovať úroveň zverejňovaných informácií. V rámci koncepčných 

materiálov mesta nás v roku 2014 čaká prerokovanie a následné schválenie aktualizovaného 

Plánu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta. Naším zámerom bude  
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vypracovanie ÚPN – zóny mestskej pamiatkovej rezervácie, ako dôležitého dokumentu 

z hľadiska ďalších rozvojových aktivít v MPR.  

 

Banská Štiavnica skutočne toho potrebuje veľa, tak ako som naznačila najmä v oblasti 

dopravnej infraštruktúry, rekonštrukcie povrchových úprav ciest, statickej dopravy – 

parkovania, v pamiatkovej obnove, v úpravách verejných priestranstiev, a aj preto naše 

priority by mali smerovať do týchto oblastí.  

 

Pred komunálnymi voľbami sa prezentujú volebné programy a aj preto bude mojím cieľom, 

aby sme spoločne dokázali pretaviť ich na spoločné témy a dokázali sa spojiť a nadchnúť pre 

jeden cieľ, a to pohľadať prieniky v týchto volebných programoch a vytvoriť si spoločný 

program štvorročného volebného obdobia s krátkodobými aj dlhodobými zámermi. Zjednotiť 

sa na stratégii ďalšieho rozvoja mesta a riešiť aj problémy, ktoré priamo do kompetencie 

samosprávy nepatria, a to pomôcť pri znížení nezamestnanosti v meste, ako aj pri riešení 

problematiky zdravotníctva. Samospráva bude musieť riešiť aj otázky a problémy, ktoré 

vyplynú z bežného denného života v meste.  

 

Viem, že práca v samospráve nie je ľahká a stanovenie a plnenie cieľov si vyžaduje najmä 

finančné zdroje, preto okrem vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu samosprávy pre 

riešenie budeme využívať a hľadať aj zdroje štátneho rozpočtu a zdroje z európskych 

štrukturálnych fondov, ako aj zdroje iných investorov z neverejného sektora.  

 

Našou spoločnou úlohou bude rozhodnúť o prioritách, ale mnohokrát si to bude vyžadovať aj 

kompromisy. V Banskej Štiavnici je ešte veľa vecí, ktoré treba riešiť a zlepšovať, ktoré trápia 

nás všetkých, čo tu žijeme, a preto tieto veci budeme principiálne spoločne riešiť. Som 

presvedčená, že naším spoločným cieľom je lepší, dôstojnejší a spokojnejší život v našom 

meste a toto môžeme dokázať len spoločnou prácou v ľudskom porozumení a tolerancii bez 

ohľadu na politickú príslušnosť.  

Aj preto v záujme spoluobčanov vás všetkých chcem požiadať o spoluprácu a spojenie síl pre 

rozvoj nášho mesta.  

 

Pre organizačno administratívne zabezpečenie má banskoštiavnická samospráva dobrých 

a kvalifikovaných zamestnancov Mestského úradu na čele s prednostkou Ing. Ivanou 

Ondrejmiškovou, mestskú políciu a  pracovníkov organizácií a spoločností zriadených 

mestom, ktorí dokážu svedomito pracovať. Aj z tohto miesta chcem sa im poďakovať za ich 

prácu v uplynulom volebnom období a  vyjadriť presvedčenie, že budú oporou primátorke a 

tomuto mestskému zastupiteľstvu pre presadzovanie záujmov rozvoja nášho mesta, že vždy 

budú voliť citlivý prístup k ľuďom a riešiť oprávnené požiadavky občanov.  

 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa aj bývalému zástupcovi primátorky JUDr. Dušanovi 

Lukačkovi za jeho prácu vo volebnom období 2010 – 2014. 

 

Novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva prajem veľa úspechov v poslaneckej 

práci a  verím, že spoločným úsilím zabezpečíme úspešné napredovanie Banskej Štiavnice, 

a dokážeme ísť za naším spoločným cieľom, ktorým je ďalší rozvoj mesta a zlepšovanie 

podmienok pre život v Banskej Štiavnici, nielen nás, ale aj budúcich generácií.“  
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7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

 

Primátorka mesta prečítala program rokovania ustanovujúceho zasadnutia MsZ: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Správa predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

na funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Banskej Štiavnice 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Návrh na uznesenie 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta 

11. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

13. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním 

štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych 

obradov  

14. Určenie platu primátora mesta 

15. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta pri ukončení 

volebného obdobia 

16. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

17. Diskusia 

18. Záver 

  

Takto navrhnutý program rokovania bol bez pripomienok jednomyseľne schválený 

poslancami MsZ.  

Prítomných 13, hlasovalo 13, za 13.  

 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne (za 13) bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 1/2014 – ustanovujúce MsZ  

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. v o l í  

1.Mandátovú komisiu v zložení: 

Ing. Marián Zimmermann – predseda komisie 

Mgr. Karol Palášthy – člen komisie 

Helena Koťová– člen komisie 
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2. Návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Juraj Čabák– predseda komisie 

RNDr. Pavel Bačík– člen komisie 

Ivan Beňo – člen komisie 

 

 

9. Návrh na uznesenie 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Juraj Čabák prečítal návrh na uznesenie, ktorý bol 

jednomyseľne (za 13) schválený.  

 

Uznesenie č. 2/2014 – ustanovujúce MsZ  

 

Mestské zastupiteľstvo   

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

1. výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného primátora  

 

B. k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolená primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zložila zákonom predpísaný 

sľub primátora mesta  

2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva:  

Renáta Antalová 

RNDr. Pavol Bačík 

Ľubomír Barák  

Dušan Beránek  

Ivan Beňo  

Ing. Juraj Čabák 

Ing. Ján Čamaj 

Helena Koťová  

Mgr. Ján Kružlic 

JUDr. Dušan Lukačko  

Mgr. Karol Palášthy  

Mgr. Mikuláš Pál  

Ing. Marián Zimmermann 

 

C. s ch v a ľ u j e  

    program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 

    09. 12. 2014  
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10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 

tretia veta a ods. 6 tretia veta 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Diskusia:  

Ľ. Barák – vzhľadom k predloženému návrhu na poverenie poslanca Mgr. Karola Palášthyho 

zvolaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v uvedených prípadoch uviedol, že 

v zmysle rokovacieho poriadku MsZ, schváleného dňa 30. 3. 2011, mestské zastupiteľstvo 

zvoláva a vedie primátor mesta, resp. by toto poverenie mal dostať poslanec, zvolený 

najvyšším počtom hlasov, v tomto prípade to je RNDr. Pavel Bačík. 

Ing. Ondrejmišková - takéto poverenie sa predtým nerobilo, bola novela zákona, že 

primátora zastupuje v týchto veciach zástupca, resp. poslanec, ktorého poverí primátor. 

Nemusí to byť poslanec s najväčším počtom hlasov. Zákon je vyššia právna forma, preto sa 

bude musieť upraviť aj rokovací poriadok.    

Ľ. Barák – s uvedeným súhlasí, ale rokovací poriadok by sa mohol dodržať, čiže poslanec 

Bačík získal najvyšší počet hlasov, aby to bolo v súlade s rokovacím poriadkom, kde je to 

uvedené.  

Mgr. Babiaková – rokovania MsZ môže zvolávať aj zástupca primátora mesta, ale ak by 

nemohol ani primátor, ani jeho zástupca, zvoláva ich poverený zástupca. Je vecou MsZ, aby si 

určilo takéhoto poslanca.  

JUDr. Lukačko – navrhol vec najskôr prerokovať a odsúhlasiť v Mestskej rade.  

Ing. Čabák -  odporučil bod neprerokovať a pripraviť ho v súlade s názormi, ktoré odzneli 

a v súlade s rokovacím poriadkom. Mestská rada ešte nie je zriadená, táto pripravuje návrhy.  

Ako predseda návrhovej komisie predniesol návrhy, o ktorých sa hlasovalo: 

1. návrh – predložený na rokovanie: poverenie poslanca Mgr. Karola Palášthyho 

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

za: Ing. Čamaj, Mgr. Kružlic, Ing. Zimmermann 

proti: 0 

zdržali sa: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, D. Beránek, I. Beňo, Ing. Čabák, H. Koťová,   

                 JUDr. Lukačko, Mgr. Palášthy, Mgr. Pál 

 

2. návrh, ktorý predniesol poslanec Barák: zosúladenie návrhu s rokovacím poriadkom   

    a poverenie poslanca RNDr. Pavla Bačíka 

prítomných 13, hlasovalo 13 za 2, proti 0, zdržali sa 11 

za: Ľ. Barák, JUDr. Lukačko 

proti: 0 

zdržali sa: R. Antalová, RNDr. Bačík, D. Beránek, I. Beňo, Ing. Čabák, Ing. Čamaj, H. 

Koťová, Mgr. Kružlic, Mgr. Pál, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann 

 

3. návrh, ktorý predniesol poslanec Čabák: návrh pripraví Mestská rada a tento bude   

    predložený na rokovanie do Mestského zastupiteľstva  

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

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, D. Beránek, I. Beňo, Ing. Čabák, H. Koťová, 

      Mgr. Pál, Mgr. Palášthy 

proti: 0 

zdržali sa: Ing. Čamaj, Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Ing. Zimmermann 
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 Mestské zastupiteľstvo prijalo  

       

Uznesenie č. 3/2014 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. ž i a d a 

    prerokovať vyššie uvedený bod najskôr v Mestskej rade, ktorá pripraví návrh a tento bude    

    predložený na rokovanie  Mestského zastupiteľstva v mesiaci január 2015.    

  

11. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – zaujímal sa, ako sa dospelo k predloženému návrhu, malo sa to 

prerokovať, v zmysle platnej legislatívy môže byť počet členov MsR 4,33, je tam jedno voľné 

miesto, mohol by sa tam dostať jeden nezávislý kandidát. Je neštandardné, aby bol párny 

počet členov MsR, ale nie je to nemožné.   

Mgr. Babiaková – zákon umožňuje aj párny počet členov Mestskej rady, hovorí tiež 

o  politických stranách a hnutiach, návrhy podáva politická strana, ktorá má zastúpenie. 

V prípade nezávislých by to muselo ísť dohodou. S politickými stranami rokovala.  

Ľ. Barák – uviedol, že sľub zložil 4x ako poslanec, vždy sa uskutočnilo stretnutie 

s novozvolenými poslancami, aby na ustanovujúcom zastupiteľstve nedochádzalo ku 

personálnym otázkam. Primátorka neformálne stretnutie sľúbila, nestalo sa tak. V Mestskej 

rade mohli byť štyria členovia, aj v predošlej rade sa stalo, že rokovali 4 členovia.   

Bol by rád, keby sa nerátalo len spolitickými stranami, ktoré sa v štáte budú vždy tvoriť, aj 

keď trend je nezávislé strany.  

Na margo príhovoru primátorky mesta navrhol do mestskej rady, keďže povedala, že 

spolupráca s bývalým zástupcom primátorky bola dobrá, ohliadnuc na to, že nič by nebolo 

problém navrhnúť RNDr. Bačíka, ako poslanec získal najviac hlasov, povie sám za seba - 

tým, že robí v mestskom podniku, navrhuje za štvrého člena MsR JUDr. Lukačku, aj na 

základe príhovoru primátorky mesta, myslí si, že odviedol kus dobrej roboty. Do bodu B 

navrhol:  volí za štvrtého člena MsR JUDr. Lukačku.    

Ing. Čabák – za obdobie fungovania Banskoštiavnickej samosprávy nikdy nebola taká 

situácia, že Mestská rada bola kreovaná v párnom zložení, mnohokrát v Mestskej rade, keď 

bol párny počet členov, ak nedošlo k riešeniu návrhu, pri hlasovaní dochádzalo k situáciám, 

že došlo k brzdeniu činnosti Mestskej rady. Odvoláva sa na zvyklosť samosprávy. V prípade 

3 členov sa dá operatívne dohodnúť a zvolať ďalšie rokovanie Mestskej rady. Súhlasí s 

navrhnutým zložením.  

Ľ. Barák – operatívne je, že aj 4 môžu rokovať, jeden vypadne, zostanú 3. Zákon to 

nezakazuje.  

Mgr. Babiaková – zákon ukladá najvyšší počet členov, v tomto prípade 4,33.  

RNDr. Bačík – znížil sa počet poslancov MsZ zo 17 na 13, položil otázku, či by nebolo 

efektívnejšie nemať Mestskú radu a rozhodovať priamo v Mestskom zastupiteľstve, šetrili by 

sa finančné prostriedky?  

Keďže už iné návrhy neboli, primátorka mesta dala hlasovať.   

Predseda návrhovej komisie Ing. Čabák predniesol návrhy na uznesenie:  

1. návrh – predložený na rokovanie, Mestská rada v zložení: Ing. Čabák, Mgr. Palášthy,  

    Ing. Zimmermann  
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Prítomných 13, hlasovalo 13                                              za 9, proti 0, zdržali sa 4 

za: D. Beránek, I. Beňo, Ing. Čabák, Ing. Čamaj, H. Koťová, Mgr. Kružlic, Mgr. Palášthy,    

      Mgr. Pál, Ing. Zimmermann  

proti: 0 

zdržali sa: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, JUDr. Lukačko 

Tento návrh bol schválený, preto o návrhu poslanca Baráka, aby bol štvrtým členom Mestskej 

rady JUDr. Lukačko, sa už nehlasovalo.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 4/2014 - ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. z r i a ď u j e 

     Mestskú radu  v počte 3 členov 

 

B. v o l í  

     členov Mestskej rady poslancov Mestského zastupiteľstva: 

1. Ing. Juraj Čabák 

2. Mgr. Karol Palášthy 

3. Ing. Marián Zimmermann 

 

12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ. Mgr. Babiaková - uviedla, že je 

predložený návrh na zriadenie komisií, do najbližšieho Mestského zastupiteľstva sa predloží 

zloženie komisií. Počet členov má dopad na rozpočet mesta.  

Diskusia:   

Ľ. Barák – poslanci, ktorí získali vo voľbách od občanov najviac hlasov, pred zverejnením 

materiály nevideli a nemali možnosť do nich zasahovať. Nemá to nič spoločné s lojalitou. Je 

to na svedomí každého, primátorka nemala za potreby nič prerokovať, nekomunikovalo sa 

medzi sebou. K návrhu komisií mal tieto pripomienky:  zriadiť Komisiu cestovného ruchu, 

Komisiu školstva, práce s deťmi a mládežou a ďalšiu samostnú Komisiu kultúry a športu. 

K ostatným návrhom pripomienky nemal.  

Mgr. Palášthy -  povedal, že na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici sú neštandardne 

vytvorené oddelenia, inde pri školstve funguje aj šport, aj tok peňazí je týmto smerom. Tu je 

vytvorené oddelenie Kultúry a športu, zamestnanec, ktorý má robiť šport, je len na malý 

úväzok. Preferuje sa cestovný ruch, tento je spojený s kultúrou, je to prepojené, aby sa to 

robilo systematicky. Na počet poslancov v MsZ je za zníženie počtu členov komisií.  

H. Koťová – uviedla, že na spoločnom rokovaní s primátorkou mesta boli len 7 poslanci, 

neboli tam všetci. Spýtala sa, či bude Komisia sociálna a bytová, zdravotníctvo vypadlo? 

Mgr. Babiaková – zdravotníctvo do kompetencie MsÚ nepatrí, preto sa názov vypustil. 

Mesto má na starosti sociálnu oblasť.  

Ing. Čabák – počty získaných hlasov dostávajú inú podobu, keď sa urobí prepočet získaných 

hlasov ku počtu voličov. To by bol objektívnejší počet hlasov. Najvyšší počet hlasov získala 

poslankyňa Antalová (190 v 1. okrsku). Treba sa poučiť z fungovania komisií v minulosti. 

Aké je optimálne zloženie komisií, aby boli pružné. Komisie nenesú zodpovednosť, treba sa  
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venovať ich zloženiu, počtu, náplni práce, častokrát komisie mali konštruktívne riešenia.  

Jedna komisia v minulosti plnila funkciu hlavného architekta.  

Mgr. Babiaková – dnes je potrebné povedať, ktoré komisie sa zriadia. Boli prípady, keď sa 

nominovali ľudia, nezúčastňovali sa zasadnutí, komisie neboli funkčné. Do januárového 

zasadnutia treba pripraviť aj osobitnú komisiu len pre dotácie. Teraz je predložený návrh, 

môže sa podať protinávrh.  

1. návrh predložený na rokovanie 

Prítomných 13, hlasovalo 13 za 9, proti 0, zdržali sa 4 

za: RNDr. Bačík, D. Beránek, I. Beňo, Ing. Čabák, Ing. Čamaj, Mgr. Kružlic, Mgr. Palášthy,   

      Mgr. Pál, Ing. Zimmermann    

proti: 0 

zdržali sa: R. Antalová, Ľ. Barák, H. Koťová, JUDr. Lukačko  

Tento návrh bol schválený, preto hlasovanie o návrhu poslanca Baráka bolo bezpredmetné.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

      

Uznesenie č. 5/2014 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. z r i a ď u j e   

     1. Komisie: 

         a) Komisiu cestovného ruchu a kultúry  

         b) Komisiu ekonomickú 

         c) Komisiu výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

         d) Komisiu školstva, práce s deťmi, mládežou a športu 

         e) Komisiu sociálnu  a bytovú 

         f) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov       

 v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

13. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva 

a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva 

a vykonávaním občianskych obradov  

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.  

Predseda návrhovej komisie Ing. Čabák navrhol, aby sa uznesenie rozdelilo na časť A. 

poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri 

obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov a časť B. poverenie 

vykonávaním občianskych obradov.  S týmto návrhom prítomní poslanci súhlasili a Mestské 

zastupiteľstvo prijalo  

   

Uznesenie č. 6/2014 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. p o v e r u j e 

vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch 

uzavretia manželstva a vykonávaním  občianskych obradov 

1. Mgr. Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta  
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2. poslancov MsZ: Ing. Juraja Čabáka, Mgr. Karola Palášthyho, Ing. Mariána 

Zimmermanna 

B. p o v e r u j e 

 vykonávaním občianskych obradov Ing. Ivanu Ondrejmiškovú, prednostku MsÚ a  

 Ing. Jaromíra Piliara, zástupcu prednostky MsÚ 

 

 

14. Určenie platu primátora mesta 

 

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

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

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

 

Uznesenie č. 7/2014 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  u r č u j e  

podľa § 11 ods. 4, písm. i) zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov plat primátorky mesta Banskej Štiavnice v zmysle zákona NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov vo výške 2260,- eur. 

  

 

15. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta pri ukončení 

volebného obdobia 

 

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

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

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo 

  

Uznesenie č. 8/2014 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  s c h v a ľ u j e  

     v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch   

     starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, §-u 2, náhradu platu za   

     nevyčerpanú dovolenku za roky 2013 a 2014  v celkovej výmere 37 dní. 

 

 

16. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

 

K bodu nebola predložená písomná správa. Mgr. N. Babiaková primátorka mesta sa rozhodla 

poveriť zastupovaním poslanca Ing. Mariána Zimmermanna na pracovný úväzok 0,5. Je 

menej poslancov, budú sa musieť urobiť racionalizačné a ekonomické opatrenia, rozsah 

a právomoci sú také ako u predchádzajúceho zástupcu primátora. Zástupca primátorky nastúpi 

do funkcie 1. 1. 2015.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
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Uznesenie č. 9/2014 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     informatívnu správu o vymenovaní poslanca MsZ Ing. Mariána Zimmermanna dňom 1. 1.   

      2015 zastupovaním primátorky mesta Banská Štiavnica na polovičný pracovný úväzok.   

 

17. Diskusia 

 

Mgr. N. Babiaková – predstavila novej samospráve: 

prednostku Mestského úradu, vedúcich oddelení Mestského úradu, náčelníka Mestskej 

polície, riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta a riaditeľov podnikov a 

organizácií, zriadených Mestom.    

 
18. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta o 15:00 hod. ukončila zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva a pozvala prítomných na slávnostný obed do Súkromnej hotelovej 

akadémie v Banskej Štiavnici.  

Pracovné rokovanie Mestského zastupiteľstva je zvolané na deň 10. 12. 2014 do zasadacej 

miestnosti radnice.   
 

 

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  
 

 

 

 

 

                      Ing. Ivana Ondrejmišková                                Mgr. Nadežda Babiaková  

                               prednostka MsÚ         primátorka mesta  

 

 

 

 

 

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

 

 

                     I. overovateľ:  II. overovateľ:  

                     Ing. Juraj Čabák                                                Ivan Beňo 

 

 

 

 

Zapísala: Eva Turányiová  
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RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD
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NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

1. Antalová Renáta I I I I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I I

4. Beránek Dušan I I I I I I I I

5. Beňo Ivan I I I I I I I I

6. Čabák Juraj I I I I I I I I

7. Čamaj Ján I I I I I I I I

8. Koťová Helena I I I I I I I I

9. Kružlic Ján I I I I I I I I

10. Lukačko Dušan I I I I I I I I

11. Palášthy Karol I I I I I I I I

12. Pál Mikuláš I I I I I I I I

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I

13 0 0 0 12 0 1 0 12 0 1 0 13 0 0 0 9 0 4 0 9 0 4 0 9 0 4 0 12 0 1 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 09. 12. 2014 

program 1A/2014 ust. 1B/2014 ust. 2/2014 ust. 3/2014 ust. 4/2014 ust. 5/2014 ust. 6/2014 ust. 

13 1313 13 13 13 13 13



 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA
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ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE
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ZA
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oti

ZD

RŽ

NE

HL

1. Antalová Renáta neprítomná I I

2. Bačík Pavel I I I

3. Barák Ľubomír I I I

4. Beránek Dušan I I I

5. Beňo Ivan I I I

6. Čabák Juraj I I I

7. Čamaj Ján I I I

8. Koťová Helena I I I

9. Kružlic Ján I I I

10. Lukačko Dušan I I I

11. Palášthy Karol I I I

12. Pál Mikuláš I I I

13. Zimmermann Marián I I I

12 0 0 0 12 0 1 0 12 0 1 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 09. 12. 2014 

7/2014 ust. 8/2014 ust. 9/2014 ust. 

12 13 13


