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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 4. februára 2015 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení   

3. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ  

4. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností  

5. 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  

6. Delegovanie zástupcov samosprávy do  redakčnej rady Štiavnických novín  

7. Delegovanie zástupcov samosprávy do  redakčnej rady VIO TV  

8. Návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo 

fyzickej osoby  

9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica  

10. Návrh plánu mediálnej komunikácie Mesta Banská Štiavnica na roky 2015 - 2018  

11. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2015, 2016 a 2017  

12. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2015, 2016 a 2017  

13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2014  

14. Zrušenie VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky  

15. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

a) Prevod pozemku v podielovom spoluvlastníctve Ing. Jána Mojičku a Rastislava 

Kondeka formou zámeny za pozemky vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica v k. 

ú. Banská Štiavnica, Ul. obrancov mieru  

16. Informatívna správa o realizácii a ukončení projektu s názvom „Zavedenie efektívneho 

systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“  

17. Správa zo služobnej cesty Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ – Hünenberg, 

Švajčiarsko 

18. Rôzne  

19. Interpelácie a dopyty 

20. Záver 

 

Prítomní:  

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

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

                            Dušan Beránek, Ing. Ján Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján  Kružlic,  

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

                            Ing. Marián Zimmermann  

ospravedlnený:    Ing. Juraj Čabák  
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Na rokovaní bola  92 % -ná účasť  

 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

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

Peter Heiler, Technické služby, m. p.  

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

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    

                                            Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry, športu a MK 

                                            Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RR a MV 

                                            Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku 

 

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    

 

 

Ďalší prítomní: 

VIO TV – Mgr. I. Šediboková   

Slovanet – p. Maruniak 

Ľ. Blašková a J. Blaško, občania mesta 

P. Ivaška, občan mesta 

I. Petrinec, občan mesta 

 

 

 

 

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 10 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z neúčasti sa ospravedlnil poslanec Ing. Juraj Čabák, neskôr prišli poslanci 

Ľubomír Barák a JUDr. Dušan Lukačko.   

   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: Dušana Beráneka a Ľubomíra Baráka. 

Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Program rokovania bol doplnený o návrhovú komisiu, do bodu rôzne bola 

doplnená Informatívna správa o splnení povinnosti vyúčtovania dotácie v zmysle VZN č. 

3/2013. Takto doplnený program bol jednomyseľne schválený. Hlasovanie je uvedené 

v priloženej tabuľke.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

Uznesenie č. 1/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici     

           s dátumom 4. február 2015, s doplnením bodu rôzne o informatívnu správu o splnení   

           povinnosti vyúčtovania dotácie jednotlivými subjektmi v zmysle VZN č. 3/2013    

           o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - uznesenie č. 86/2014, bod B.  

2. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Mikuláš Pál, predseda 

 RNDr. Pavel Bačík, člen 

 Ivan Beňo, člen   

 

2. Kontrola plnenia uznesení   

 

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

prednostka MsÚ, ktorá k bodu podala aj spravodajstvo – uviedla, že plnenie jednotlivých 

uznesení je uvedené v správe, v prípade otázok na ne zodpovie.     

Keďže neboli žiadne pripomienky, predseda návrhovej komisie Mgr. Mikuláš Pál prečítal 

návrh na uznesenie a Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo   

 

Uznesenie č. 2/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa  

    10. decembra 2014.  

 

3. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ  

 

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

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

Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ – prečítal predloženú správu, prílohou ktorej je návrh 

Rokovacieho poriadku komisií MsZ mesta Banská Štiavnica.   

Diskusia:  

Ľ. Barák – navrhol do rokovacieho poriadku, časti V. Členovia komisie, bodu 2 uviesť, že ak 

sa člen komisie bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 2 krát zasadnutia 

komisie, predseda komisie navrhne MsZ jeho odvolanie z funkcie člena komisie, o čom 

informuje predseda komisie primátora mesta. Pôvodne bolo navrhnuté 3 krát. 

Mgr. Babiaková – navrhla v časti VI. uvádzať zapisovateľ komisie (nie zapisovateľka). 

Keďže už neboli iné návrhy, postupne sa hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch: 

 

I. pozmeňujúci návrh poslanca Baráka: nezúčastní sa 2 krát rokovania 

prítomných 12, hlasovalo 12                                                      za 10, proti 0, zdržali sa 2 

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

      Lukačko, Mgr. Pál, Ing. Zimmermann   

zdržali sa: Mgr. Kružlic, Mgr. Palášthy 
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II. pozmeňujúci návrh pani primátorky: uviesť zapisovateľ 

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

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

      Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Mgr. Pál, Mgr. Palášthy  

Obidva pozmeňujúce návrhy boli schválené, predseda návrhovej komisie Mgr. Pál prečítal 

návrh na uznesenie v zmysle schválených zmien a Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 3/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. V o l í   

1. predsedov komisií MsZ: 

         a) Komisia cestovného ruchu a kultúry – Mgr. Mikuláš Pál 

         b) Komisia ekonomická – RNDr. Pavel Bačík 

         c) Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia – Ing. Ján Čamaj 

         d) Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu – Mgr. Karol Palášthy 

         e) Komisia sociálna  a bytová – Helena Koťová 

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

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

  Ing. Marián Zimmermann 

 

2.  Podpredsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva: 

     a)    Komisia cestovného ruchu a kultúry 

Podpredseda: JUDr. Dušan Lukačko  

Členovia komisie: Marián Čierny, PhDr. Jozef Labuda, Phd., Slavomír Michna 

Zapisovateľka: Mgr. Henrieta Godová 

 

      b)   Komisia ekonomická 

Podpredseda: Dušan Beránek 

Členovia komisie: Mgr. Pavol Balžanka, Ing. Miroslav Belovický,  

                              Ing. Igor Demian 

Zapisovateľka: Ing. Lucia Jarábeková 

 

 c)   Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

Podpredseda: Ing. Juraj Čabák 

Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Martin Macharik,  

                              Ing. Adela Prefertusová 

Zapisovateľka: Ing. Silvia Piliarová 

 

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

Podpredseda: Renáta Antalová 

Členovia komisie: Ivan Beňo, Mgr. Ján Kružlic, Ing. Marián Zimmermann  

Zapisovateľka: Bc. Denisa Kubiňáková 
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e)  Komisia sociálna  a bytová 

Podpredseda: Ľubomír Barák 

            Členovia komisie: PaedDr. Milan Klauz, PhDr. Oliver Lakoštík, Ing. Mgr. Jozef    

                                          Šimko  

Zapisovateľka: Bc. Eva Gregáňová 

 

       f)  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   

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

a doplnkov 

Členovia komisie: RNDr. Pavel Bačík, Ing. Juraj Čabák 

 

B. U k l a d á   

     predsedom komisií predložiť plán práce komisií na najbližšie zasadnutie MsZ. 

  

C. S ch v a ľ u j e   

     Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica   

     s nasledovnými pripomienkami:  

     v článku V. Členovia komisie, bod 2 opraviť druhú vetu – Ak sa člen komisie bez   

     vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní 2 krát zasadnutia komisie, predseda   

     komisie navrhne MsZ jeho odvolanie z funkcie člena komisie, o čom informuje   

     predseda komisie primátora mesta.  

     v článku VI. opraviť a v texte uvádzať: „zapisovateľ komisie“  

         

4. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností  

 

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

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

podal poslanec Mgr. K. Palášthy.  

Mestské zastupiteľstvod bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 4/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm.1) zákona NR SR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

A. O d v o l á v a   

1. Ing. arch. Petra Mravca, bývalého poslanca MsZ z členstva v predstavenstve 

spoločnosti Joergesov dom a. s. Banská Štiavnica 

2. Ing. Slavomíra Paloviča, bývalého poslanca MsZ, z členstva v dozornej rade 

spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.,  

3. JUDr. Gejzu Volfa, bývalého poslanca MsZ,  z  členstva v dozornej rade spoločnosti 

Bytová správa, s. r. o.,  

4. Ing. Juraja Čabáka, poslanca MsZ, z členstva v dozornej rade spoločnosti Bytová 

správa, s. r. o.,  

 

B. S ch v a ľ u j e      

1. Ing. Mariána Zimmermanna, poslanca MsZ za člena predstavenstva spoločnosti 

Joergesov dom a. s. Banská Štiavnica  
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2. Ing. Jána Čamaja, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Joergesov dom a. 

s. Banská Štiavnica 

3. Mgr. Mikuláša Pála, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s r. o,  

4. Mgr. Jána Kružlica, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti, Bytová správa, 

s. r. o.,   

5. Ivana Beňu, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti, Bytová správa, s. r. o.,   

 

5. 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 a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 5/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. P o v e r u j e   

 poslanca RNDr. Pavla Bačíka zvolaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva   

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

 veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

6. Delegovanie zástupcov samosprávy do  redakčnej rady Štiavnických novín  

 

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

MsÚ, spracovateľom je Mgr. M. Kríž, redaktor Štiavnických novín. Spravodajstvo k bodu 

podal poslanec Mgr. K. Palášthy.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 6/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. O d v o l á v a   

       redakčnú radu Štiavnických novín zloženú z týchto členov:  

 1. Mgr. Nadežda Babiaková 

 2. Ivan Beňo  

 3. Vladimír Poprac   

 

B. V y m e n o v á v a  

     členov redakčnej rady Štiavnických novín v zmysle Štatútu týždenníka ŠN, účinného   

     od 01. 09. 2014 v zložení:   

1. Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  

2. Ivan Beňo, poslanec MsZ 

3. Janka Bernáthová, občan mesta 

4. Filip Golian, študent SPŠ S. Mikovíniho 

5. Mgr. Ingrid Kosmeľová, občan mesta  
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6. Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

7. Mgr. Zuzana Paškayová, občan mesta 

 

7. Delegovanie zástupcov samosprávy do  redakčnej rady VIO TV  

 

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

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

podal poslanec Mgr. K. Palášthy.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 7/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. O d v o l á v a   

Ing. Slavomíra Paloviča, bývalého poslanca MsZ z postu člena redakčnej rady VIO TV. 

B. V y m e n o v á v a 

Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ za člena redakčnej rady VIO TV  

 

8. Návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby  

 

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

spracovateľkami sú Ing. K. Lievajová a Bc. D. Kubiňáková, ekonomické odd. MsÚ.   

Spravodajstvo k bodu podal poslanec Mgr. K. Palášthy – uviedol, že návrh VZN  bol 

v zákonom stanovenej lehote zverejnený, v rámci pripomienkovacej lehoty neboli doručené 

žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

 

Uznesenie č. 8/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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, v zmysle § 6 ods.12 zákona NR SR č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien 

a doplnkov,  

u z n á š a   s a 

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Štiavnica  č. 1/2015 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území 

mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby.  
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9. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica  

 

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

spracovateľkami sú Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ a Ing. K. Lievajová, vedúca 

ekonomického oddelenia.  Spravodajstvo k bodu podal poslanec Mgr. K. Palášthy.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 9/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  R u š í    

1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica, platné od    

      1. mája 2008, schválené 29. 04. 2008, Uznesením č. 79/2008. 

2. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Banská 

Štiavnica, platný od 1. januára 2009, schválený 16. 12. 2008, Uznesením č. 252/2008.  

 

B.  S c h v a ľ u j e  

      Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Banská Štiavnica.  

 

10. Návrh plánu mediálnej komunikácie Mesta Banská Štiavnica na roky 2015 - 

2018  

 

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

MsÚ, spracovateľom je Ing. R. Marko, vedúci odd. KŠ a MK. Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – oblasť mediálnej komunikácie je dôležitá, je 

potrebné stanoviť strednodobý výhľad aj s prípadným dopadom na rozpočet mesta. 

Diskutovanou témou je čierna skrinka, je návrh premenovať ju na podnety pre samosprávu.  

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – navrhol v uznesení, bode 2 doplniť text v zátvorke: (4x magazín v rozsahu 

15 minút mesačne ...) 

Ľ. Barák – k financovaniu vysielania, do 30. 6. 2015 zostáva financovanie tak ako je uvedené 

v návrhu, ďalej sa uvažuje len s vysielaním zo zasadnutí MsZ, Mesto vyhlasuje verejné 

obstarávanie, navrhuje sa zníženie rozsahu služby, budú vysielané len záznamy z rokovaní 

MsZ, magazín nebude. Za sumu 12 500 € budú vysielané len záznamy z rokovaní MsZ, toto 

mu nie je jasné, žiadal vysvetlenie.  

K Štiavnickým novinám – zaujímal sa, koľko novín sa vytlačí týždenne? Ak sa vydáva 1350 

výtlačkov je to zavádzajúce, či je potrebné toľko vydávať, treba to vysvetliť? Je to 500 

výtlačkov navyše.   

Ing. Marko – k počtu 1350 výtlačkov ŠN týždenne uviedol, že zníženie nákladu neznamená 

zníženie faktúry, dalo sa to prepočítať na nižší počet výtlačkov, v cene nie je žiadny rozdiel.  

K vysielaniu VIO TV v káblových rozvodoch, ide o 2 obstarávania: 

k bodu 2 návrhu uznesenia – vysielanie v rozsahu ako doteraz 12 500 €, po 30. 6. bude druhé 

verejné obstarávanie, s firmou, ktorá sa zúčastní, uzavrie sa zmluva na 4 roky. Predmetom 

obstarania nebude magazín, ale len vysielanie záznamov z rokovaní MsZ, suma bude nižšia, 

výsledok sa nedá predpokladať. Treba rozhodnúť. Do 30. 6. 2015 bude rovnaký rozsah 

vysielania za sumu 12 500 €. Po 30. 6. bude verejné obstarávanie len na vysielanie záznamov 

MsZ.  
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Mgr. Babiaková – do 30. 6. 2015 sa treba rozhodnúť, po tomto termíne si treba povedať, čo 

chceme. Či sa budú vysielať len mestské zastupiteľstvá, alebo aj magazíny (podmienkou je 

licencia na vysielanie v káblových rozvodoch).  

Ing. Zimmermann – návrh je taký, že nechceme magazín, len vysielania MsZ.  

Bol by za to, aby sa pokračovalo v magazínoch (život obyvateľov mesta, kultúra, šport, 

informovanosť).  

Ľ. Barák – reagoval faktickou pripomienkou, predmetom verejného obstarávania bude len 

vysielanie MsZ, aký je obsah vysielania, je to diskutabilné, keby bolo vyhlásené neskrátené 

vysielanie + magazín, mesto si nezadalo, že chce magazín. Nie je s tým stotožnený, je za 

vysielanie magazínov. Kto chce sledovať MsZ, môže prísť na rokovanie. Ide o krok späť.  

Ing. Marko – je to na rozhodnutí MsZ, rozhodnutie rešpektuje. Návrh podala Mestská rada, 

je možné ho zmeniť, on to nemôže ovplyvniť.  

Mgr. Babiaková – pre verejné obstarávanie sa musia stanoviť podmienky (aj magazín aj 

mestské zastupiteľstvá). Treba si tu povedať, čo bude predmetom, aký bude rozsah, či taký 

ako doteraz, bude vypísané verejné obstarávanie, dostanú sa ponuky a na základe toho sa 

bude konať.   

Mgr. Palášthy – jediná zhoda MsZ je v tom, že občania by mali vidieť volených zástupcov. 

Hlasovanie ukáže, do akej miery je zhoda. Čo sa týka VIO TV, nie všetci občania majú 

prístup k vysielaniu VIO TV. Mal by sa dať návrh, ak sa rozšíri vysielanie a verejné 

obstarávanie o magazín, vyčísliť, akú časť nákladov tvorí vysielanie MsZ a akú časť 

magazín?  

Ľ. Barák – reagoval faktickou pripomienkou na poslanca Palášthyho, nesúhlasí s tým, že 

voliči nemajú prístup k vysielaniu. Služba ide cez internet, občan dostane to isté ako doteraz.         

RNDr. Bačík -  nejde o dve veci: magazín a MsZ. Ide aj videotext. Súčasný prevádzkovateľ 

poskytuje informácie prostredníctvom magazínu a vysielania rokovaní MsZ. Ak bude verejné 

obstarávanie rozdelené na dve časti, nevie, či s tým Slovanet bude súhlasiť a či je to technicky 

možné? Treba presne do podmienok naformulovať, čo Mesto chce, brať do úvahy všetky tri 

zdroje. Prevádzkovateľ poskytne službu, ktorú si Mesto objedná.  

Mgr. Babiaková – je treba definovať, čo bude predmetom verejného obstarávania, či len 

záznam z MsZ, alebo aj magazín.  

Mgr. Pál, predseda návrhovej komisie – predniesol návrh uznesenia, ktorý odporučila 

schváliť Mestská rada a hlasovalo sa o ňom. 

Prítomných 12, hlasovalo 12   za 6, proti 3, zdržali sa 3 

Za: R. Antalová, H. Koťová, Mgr. Kružlic, Mgr. Pál, Mgr. Palášthy, Ing. Zimmermann 

Proti: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, I. Beňo 

Zdržali sa: D. Beránek, Ing. Čamaj, JUDr. Lukačko 

Tento návrh nebol schválený.  

 

Ďalej sa hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu poslanca Baráka, a to rozšírenie predmetu 

verejného obstarávania o magazín - v bode 3 návrhu uznesenia, časti 2. doplniť text .... na 

internete (10 x ročne a 4x magazín v rozsahu 15 minút mesačne)   

Prítomných 11, hlasovalo 11   za 11, proti 0, zdržali sa 0 

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

      Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Mgr. Pál, Ing. Zimmermann   

Pozmeňujúci návrh bol schválený.  

Nakoniec sa hlasovalo o celom návrhu uznesenia vrátane pozmeňujúceho návrhu a Mestské 

zastupiteľstvo prijalo   
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Uznesenie č. 10/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e   

1. plán mediálnej komunikácie Mesta Banská Štiavnica na roky 2015 – 2018 

 

2. pokračovanie televízneho vysielania na základe zmluvy o poskytnutí služieb za úhradu 

vo verejnom záujme v káblových rozvodoch v rozsahu ako v roku 2014 (4x magazín 

v rozsahu 15 minút mesačne, záznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva) do 30. 

6. 2015 s podmienkou, že celková suma úhrad za vysielanie neprekročí 12 500 € 

 

3. základné podmienky pre verejné obstarávanie vysielania v káblových rozvodoch a na 

internete vo verejnom záujme, a to: 

           1. Zmluva bude uzavretá do 31.12. 2018 

           2. Predmetom verejného obstarávania bude nekrátený záznam z rokovania Mestského   

               zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, vysielaný v káblových rozvodoch v meste   

               a umiestnený na verejne dostupnom portáli na internete (10 x ročne) a 4x magazín   

               v rozsahu 15 minút mesačne. 

 

11. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2015, 2016 a 2017  

 

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

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

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta -  uviedla, že súčasťou predloženého návrhu 

rozpočtu je komentár, tiež programový rozpočet mesta a stanovisko hlavného kontrolóra, 

ktorý odporúča schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2015 a zobrať na vedomie viacročný 

rozpočet na roky 2016 a 2017. K návrhu rozpočtu mesta sa uskutočnilo spoločné stretnutie 

s poslancami mestského zastupiteľstva.  

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – poďakoval za zapracovanie jeho návrhov, spýtal sa na položku rekreačné 

a sportové služby, ako je zabezpečená údržba bežeckých tratí?  

Mgr. Babiaková – toto nie je v rozpočte mesta, minulý rok sa to riešilo trojdohodou, chcelo 

sa to upravovať v spolupráci s OOCR so strediskom Salamandra Resort a Mestskými lesmi, 

záujem o úpravu tratí je.  

Ľ. Barák – k športovým podujatiam, krňačkové preteky je plánovaný výdaj 6 tis. €, spýtal sa, 

či je plánovaný aj príjem? Povedal, že keď sa organizujú preteky, dalo by sa aj ušetriť 

(spolupracovať s OOCR), ušetrené peniaze by bolo možné použiť na úpravu bežeckých tratí.  

Bude chcieť, aby bola podaná správa o činnosti OOCR, Mesto je jej najväčším 

prispievateľom (dotácia 25 tis. €), oni zastrešujú akcie. Krňačkové preteky sú v rámci rozvoja 

CR, zarazil ho plagát podujatia, ak to robí Mesto v spolupráci s niekým, pýta sa na príjem.  

Ďalej sa zaujímal, aký je príjem z predaja tovaru v informačnom centre, kde sú zarátané 

predaje publikácií? Tiež žiadal vysvetlenie k správe cintorínov (materiál 3 tis. € + služby 3 tis. 

€).  

Šport – suma pre školstvo zo zákona sa rozdeľuje 40 %, Mesto dalo o 2 % viac školstvu 

a deťom, preto budú v školských radách toto kontrolovať, 2 % z tohto rozpočtu je 60 tis. € pre 

deti, sú však oblasti pre občanov, kde sa nerobí nič, tieto oblasti sa nedvíhajú. Aj školy si 

musia uvedomiť, že treba šetriť, Mesto im dáva prostriedky nad rámec.  
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Mgr. Palášthy – reagoval faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, sú to školské 

zariadenia, kde sa % zdivhli, napr. cez CVČ je dotaované aj mestské CVČ, ďalej plavecký 

klub. V minulosti išlo dotácií viac, z tohto pohľadu je to istý doplnok.    

Mgr. Pál – spýtal sa k príjmu z dane za ubytovanie, ktorá narástla z 13 tis. € na 24  tis. €, či je 

možné zverejniť, koľko ktorý subjekt zaplatil v rámci tejto dane, aby boli motivovaní tí, ktorí 

daň platia, aj tí, ktorí ju neplatia? 

Mgr. Babiaková – zodpovedala na položené otázky:   

- na úpravu bežeckých tratí v rámci prebytku vyjde 200 € (p. Kuhn doplnil, že tento rok budú 

peniaze z OOCR aj na údržbu bežeckých tratí), čiže Mesto nemusí túto položku doplniť do 

rozpočtu, 

- krňačkové preteky, návrh je 6 tis. €, rozpočet pýtali od organizátorov, Mesto trvá na tom, 

aby sa na nákladoch podieľala aj druhá strana, peniaze získané sponzorsky od p. Maňku.  

Správa o financovaní akcií OOCR bude predložená na rokovanie MsZ.  

Ing. Lievajová – k príjmom informačného centra uviedla, že väčšia časť je postavená na 

podnikateľskej činnosti, táto bude predložená pri záverečenom účte, ide o podnikanie Mesta 

na základe živnostenského oprávnenia. Príjmy do rozpočtu Mesta sú tu zahrnuté, napr. 

uhrádza sa sprievodcovská činnosť. Materiálové výdavky sú na kancelárske a hygienické 

potreby. Vstupné kultúra – ide o položku bežných príjmov. Výdavok cintoríny, ide 

o kancelársky materiál a materiál spojený s kosením cintorínov (benzín, lanká do kosačiek), 

kosenie vykonávajú pracovníci menších obecných služieb.  

K dani za ubytovanie uviedla, že na položke je nárast, táto bude zverejnená.  

Keďže už neboli iné pripomienky, predseda návrhovej komisie Mgr. Pál prečítal návrh 

uznesenia odporučený Mestskou radou.  

Mgr. Palášthy – podal pozmeňujúci návrh na uznesenie, a to znížiť výdavkovú položku č. 96 

– dotácia KSŠ-CVČ 12 184 € o tisíc € a presunúť ich do položky č. 67 - CVČ, sumu 56 281 € 

zvýšiť na 57 281 €. 

Hlasovanie k tomuto návrhu bolo nasledovné:  

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

Tento pozmeňujúci návrh bol jednomyseľne schválený všetkými prítomnými poslancami.  

Ďalšie hlasovanie bolo o celom návrhu rozpočtu, vrátane schválenej zmeny a Mestské 

zastupiteľstvo prijalo   

  
Uznesenie č. 11/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

I. rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2015 nasledovne: 

 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy              5 886 963 €     

- výdavky              3 621 241 €  

 

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy              2 815 190 €      

- výdavky              2 915 722 €      
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3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka    25 520 €      

 Základná škola J. Kollára    14 124 €      

 Základná umelecká škola    33 706 €      

 Centrum voľného času    10 480 €      

 MŠ Bratská      17 570 €      

 MŠ 1. mája      16 590 €   

 MŠ Mierová        3 402 €    

Spolu:      121 392€ 

4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka   856 753 €  

 Základná škola J. Kollára   443 971 €  

 Základná umelecká škola   285 706 €  

 Centrum voľného času     57 281 €  

 MŠ Bratská     207 236 €  

 MŠ 1. mája     273 722 € 

 MŠ Mierová       84 143 €  

Spolu:              2 207 812 € 

 

5. Rozpočet spolu 

- príjmy                        8 823 545 €  

- výdavky              8 745 775 €  

6. Finančné operácie 

- príjmy                 165 361 € 

- výdavky      225 484 €  

 

II. vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu príjmami bežného rozpočtu  

 

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

      a) výhľadový  viacročný rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočtových organizácií  

mesta na roky 2016 a 2017  

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky    

    2015 - 2017 

 

12. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2015, 2016 a 2017  

 

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

spracovateľkou je K. Bukátová, vedúca ekonomického úseku. Spravodajstvo k bodu podal 

Ing. Marián Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Diskusia:   

Ľ. Barák – spýtal sa na príjmy za stredisko zberňa, kde sú uvedené tržby?   

P. Heiler – príjmy sú aj tržby aj dotácie, tržby od občanov sa odratávajú z nákladov.  

Ľ. Barák – pri iných strediskách to je uvedené, mal by byť cenník, je to dôležité, či tam ľudia 

chodia, či má služba význam.  

Ing. Lievajová – Technické služby, m. p. sú príspevkovou organizáciou, prelína sa 

podnikateľská činnosť s príspevkom obce. Robia k tomu vyúčtovanie.  
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P. Heiler – doplnil, že príspevok a tržby sú cca 4 tis. € ročne, je to uvedené vo finančnom 

pláne.  

R. Antalová – spýtala sa, či by bolo možné dať ku Vodárenskému jazeru mobilné WC? 

P. Heiler – preverí túto možnosť. 

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 12/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica na rok   

     2015   nasledovne: 

 

      Bežný rozpočet   2015  

  -  príjmy                                 727 740 € 

  -  výdavky                                  727 740 € 

 

B. B e r i e    n a   v e d o m i e   výhľadový rozpočet 2016, 2017 

 

      Bežný rozpočet  2016 

  -  príjmy      713 240 € 

                       -  výdavky                                 713 240 € 

 

      Bežný rozpočet  2017 

                       - príjmy      713 240 € 

                       - výdavky                                  713 240 €  

 

13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 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 pripomienok prijalo     

 

Uznesenie č. 13/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za 2. polrok   

      2014 

 

14. Zrušenie VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2008 o používaní zábavnej 

pyrotechniky  

 

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 Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Diskusia:    

I. Beňo – skonštatoval, že keď sa VZN zruší, nebude dosah na používateľov pyrotechniky.  
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Mgr. Babiaková – zákon je vyššia právna forma, ak by aj Mesto VZN nezrušilo, nemá dosah 

na túto oblasť. V prípade, že nevyjde nový zákon, ZMOS bude iniciovať prijatie novej 

legislatívy v tejto oblasti.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo      

   

Uznesenie č. 14/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. R u š í  

     VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky.  

 

15. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica  

 

        a) Prevod pozemku v podielovom spoluvlastníctve Ing. Jána Mojičku a Rastislava   

            Kondeka formou zámeny za pozemky vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica  v k.   

            ú. Banská Štiavnica, Ulica obrancov mieru  

 

Uznesenie č. 15/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie  uznesenia MsZ č. 19/2014 zo dňa 10. decembra 2014, ktorým  bol schválený 

zámer na prevod nehnuteľnosti na Ul. Obrancov mieru v Banskej Štiavnici  spôsobom  

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

v platnom znení  ako prípad hodný osobitného zreteľa vo verejnom záujme, 

uzatvorením zámennej zmluvy.  

V súlade s cit. uznesením bol zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v                 

§ 9a, ods.8, písm. e),   pod  č. 14/2014,  zverejnený obvyklým spôsobom v termíne od   

15. decembra  2014. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

       prevod majetku mesta, a to: 
a) Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľností: 

 pozemok parc. č. E KN 7, vedený na LV č. 3076, záhrady o výmere  373 m2, z ktorej 

podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 3 o výmere 126 m2, 

zastavané plochy, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele č. C KN 381/2, o výmere 

275 m2, zastavané plochy  

 pozemok parc .č. E KN 6/2, o výmere 713 m2, zastavané plochy, ktorý je vedený v KN na 

LV č. 3076, z ktorého podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 4 

o výmere 71 m2, zastavané plochy, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele č.  C KN 

381/2, o výmere 275 m2, zastavané plochy,   diel 5 o výmere 25 m2, zastavané plochy, 

ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele č.  C KN 381/2 o výmere 275 m2, zastavané 

plochy 

 pozemok parc. č. E KN 6/3, o výmere 164 m2, zastavané plochy, ktorý je vedený v KN na 

LV č. 3076, z ktorého podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 6 

o výmere 53 m2, zastavané plochy, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele č. C KN 

381/2, o výmere 275 m2, zastavané plochy 
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 pozemok parcela č. E KN 7, o výmere 373 m2, záhrady, v KN vedeného na LV č. 3076,  

z ktorého  podľa  GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa  16.09.2014 sa  zamieňa diel 1 

o výmere 57 m2, záhrady, ktorý tvorí novovytvorenú parcelu č. 378/2, o výmere 57 m2, 

záhrady 

 pozemok parc. č. E KN 7, o výmere 373 m2, záhrady, ktorý je v KN vedený na LV č. 

3076, z ktorého podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 2 

o výmere 38 m2, zastavané plochy, ktorý tvorí novovytvorenú parcelu č. C KN 379/2, 

o výmere 38 m2, zastavané plochy 

 

Všetky nehnuteľnosti sú vedené v KN pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica. 

 

b)   Rastislav Kondek a Ing. Ján Mojička sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti pozemku 

parc. č. C KN 377, o výmere 641 m2, záhrada vedenej v KN na LV č. 5847, každý v podiele ½- 

ica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. Na základe 

vypracovaného GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 je vytvorený pozemok parcela č. C 

KN 377/1, o výmere 370 m2, záhrada, ktorá by tvorila predmet zámeny. 

 

      2/  spôsob prevodu majetku  uvedeného v bode A1/ tohto uznesenia  

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

prípad hodný osobitného zreteľa  vo verejnom záujme formou zámeny, uzatvorením zámennej 

zmluvy  následne: 

 

a)   Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľností pozemku parc. č. E KN 7, záhrady, vedený 

na LV č. 3076, o výmere  373 m2, z ktorej podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 

zamieňa do podielového  spoluvlastníctva Ing. Jánovi Mojičkovi a Rastislavovi Kondekovi 

v podiele ½- ica: 

 pozemok parc. č. E KN 7, vedený na LV č. 3076, záhrady o výmere  373 m2, z ktorej 

podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 3 o výmere 126 m2, 

zastavané plochy, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele č. C KN 381/2, o výmere 

275 m2, zastavané plochy 

 pozemok parc. č. E KN 6/2, o výmere 713 m2, zastavané plochy, ktorý je vedený v KN na 

LV č. 3076, z ktorého podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 4 

o výmere 71 m2, zastavané plochy, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele č.  C KN 

381/2, o výmere 275 m2,  diel 5 o výmere 25 m2, zastavané plochy, ktorý je pričlenený 

k novovytvorenej parcele č.  C KN 381/2 o výmere 275 m2, zastavané plochy 

 pozemok parc. č. E KN 6/3, o výmere 164 m2, zastavané plochy, ktorý je vedený v KN na 

LV č. 3076, z ktorého podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 6 

o výmere 53 m2, zastavaná plocha, ktorý je pričlenený k novovytvorenej parcele č. C KN 

381/2, o výmere 275 m2, zastavané plochy 

 pozemok parcela č. E KN 7, záhrady, o výmere 373 m2, v KN vedeného na LV č. 3076, 

z ktorého  podľa  GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa  16.09.2014 sa  zamieňa diel 1 

o výmere 57 m2, záhrady, ktorý tvorí novovytvorenú parcelu č. 378/2, o výmere 57 m2, 

záhrady 

 pozemok parc. č. E KN 7, o výmere 373 m2, záhrady, ktorý je v KN vedený na LV č. 

3076, z ktorého podľa GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 zamieňa diel 2 

o výmere 38 m2, zastavané plochy, ktorý tvorí novovytvorenú parcelu č. C KN 379/2, 

o výmere 38 m2, zastavané plochy 

 

Všetky nehnuteľnosti sú vedené v KN pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica. 
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b) Rastislav Kondek a Ing. Ján Mojička sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti pozemku parc. 

č. C KN 377, o výmere 641 m2, záhrada vedenej v KN na LV č. 5847, každý v podiele ½-na, pre 

okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. Na základe vypracovaného 

GOP č. 34544011-76/2014 zo dňa 16.09.2014 je vytvorený pozemok parcela č. C KN 377/1, 

o výmere 370 m2, záhrada, ktorá by tvorila predmet zámeny a stane sa vlastníctvom Mesta Banská 

Štiavnica. 

   Ďalej len:  pozemok parc. č. C KN 381/2, o výmere 275 m2, zastavané plochy, pozemok parc. č. C 

KN 378/2, o výmere 57 m2, záhrada, pozemok parc. č. C KN 379/2, o výmere 38 m2, zastavaná 

plocha, pozemok parc. č. C KN 377/1, o výmere 370 m2, záhrada. 

     3/    dôvody  prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods.8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení: 

Ing. Ján Mojička a Rastislav Kondek podali žiadosť na zámenu pozemkov, tak ako je uvedené v úvode 

dôvodovej správy a návrhu na uznesenie. Ich záujem spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica susedia bezprostredne s budovou súp. č. 53, v ktorej žiadatelia vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica ponúkajú na zámenu pozemky, ktoré 

sú  v ich podielovom spoluvlastníctve a susedia bezprostredne s pozemkami vo vlastníctve                    

Mesta Banská Štiavnica. Navrhovaná zámena, by bola v prospech oboch zúčastnených, tým že sa 

scelia  pozemky obidvoch vlastníkov. 

 

Tým, že nehnuteľnosti ponúkané do vlastníctva Mesta tvoria priľahlé pozemky k hokejovému ihrisku 

v časti Štefultov je založený dôvod, z hľadiska verejného záujmu a  úprava týchto priestorov  je 

potrebná pre účel rozvoja športu v danej lokalite. 

 

Napriek tomu, že zámena pozemku je navrhovaná v rovnakej výmere, bol na jednotlivé pozemky 

vypracovaný znalecký posudok, ktorý vyjadril všeobecnú hodnotu zamieňaných nehnuteľností. 

Hodnota pozemku parc. č. C KN 381/2, o výmere 275 m2, zastavané plochy, bola stanovená  

Znaleckým posudkom č. 92/2014 zo dňa 06.10.2014 vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom, 

zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR vo výške  2766,50 € ( t. j. 10,06 

€/m2).  

Hodnota pozemku parc. č. C KN 378/2, o výmere 57 m2, záhrada bola stanovená  Znaleckým 

posudkom č. 92/2014 zo dňa 06.10.2014, vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom, zapísaným 

v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR vo výške 674,31 € (t.j. 11,83 €/m2).  

Hodnota pozemku parc. č. C KN 379/2, o výmere 38 m2, zastavaná plocha bola stanovená  Znaleckým 

posudkom č. 92/2014.zo dňa 06.10.2014, vypracovaným znalcom Ing. Igorom Mičkom, zapísaným 

v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR vo výške 449,54 €  (t.j. 11,83 €/m2).  

 

Spolu cena vo výške 3890,35 € 

 

Hodnota pozemku parc. č. C KN 377/1, o výmere 370 m2, záhrada v podielovom  spoluvlastníctve 

Ing. Jána Mojičku a Rastislava Kondeka, vedený na Okresnom úrade v Banskej  Štiavnici, Katastrálny 

odbor na LV č. 5847, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, bola 

stanovená Znaleckým posudkom č.92/2014 zo dňa 06.10.2014, vypracovaným znalcom Ing. Igorom 

Mičkom, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR vo výške 4377,10 €              

(t.j. 11,83 €/m2).  

Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných nehnuteľností je Mesto Banská Štiavnica povinné pred 

podpisom zámennej zmluvy uhradiť Ing. Jánovi Mojičkovi a Rastislavovi Kondekovi finančný rozdiel 

vo výške 486,75 €.   

 

Mesto Banská Štiavnica uhradí správny poplatok za návrh na vklad do KN  vo výške 66 €. 

Ing. Ján Mojička a Rastislav Kondek uhradia náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 

50 €. 
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Usporiadanie: 

 

Usporiadanie sa uskutoční zámennou zmluvou tak, že: 

Do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica sa prevedie pozemok  parc. č. C KN 377/1, o výmere 370 m2, 

záhrada  v podielovom  spoluvlastníctve Ing. Jána Mojičku a Rastislava Kondeka, vedený na 

Okresnom úrade v Banskej  Štiavnici, Katastrálny odbor na LV č.5847, pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica  

 

Do podielového spoluvlastníctva Ing. Jána Mojičku a Rastislava Kondeka sa prevedú pozemky, a to  

každému v podiele ½-ica  –  

 

 pozemok parc. č. C KN 381/2, o výmere 275 m2, zastavané plochy 

 pozemok parc. č. C KN 378/2, o výmere 57 m2, záhrada 

 pozemok parc. č. C KN 379/2, o výmere 38 m2, zastavaná plocha 

 

ktoré sú vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, vedené na Okresnom úrade V Banskej Štiavnici, 

Katastrálny odbor na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica. 

Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných nehnuteľností je Mesto Banská Štiavnica povinné pred 

podpisom zámennej zmluvy uhradiť Ing. Jánovi Mojičkovi a Rastislavovi Kondekovi finančný rozdiel 

vo výške 486,75 €.   

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

obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. ods.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 v znení Dodatku č.1,  musí  schváliť   MsZ  3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

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

 

16. Informatívna správa o realizácii a ukončení projektu s názvom „Zavedenie 

efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ 

 

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

spracovateľkami sú Bc. D. Chríbiková, vedúca odd. RRaMV a JUDr. E. Jaďuďová, vedúca 

odd. právneho a správy majetku. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. Babiaková, 

primátorka mesta, ktorá prečítala predloženú správu.   

Diskusia:  

Ľ. Barák – povedal, že nesedia sumy v tabuľkách, zmluva o NFP je 3 mil. €, mala sa uviesť 

celková suma, rozdiel je okolo 60 tis. €.  

Mgr. Babiaková – suma nemusí súhlasiť, je 5 % spolufinancovanie, keď sa projekt podával, 

nebolo v ňom zahrnuté verejné obstarávanie, DPH, tam vznikajú rozdiely, verejné 

obstarávanie je predmetom kontroly. Ceny vychádzajú z verejného obstarávania.  

Ľ. Barák – zmluva o propagácii separácie odpadov skončila, mala by pokračovať. Spýtal sa, 

či sú na to ešte finančné prostriedky a ako to bude fungovať? 

Mgr. Babiaková – všetky práce sú už dodané, Mesto už nič platiť nebude.  

P. Heiler – informačné materiály sú spracované, vyexpedované, dávali sa aj na školy. 

Kontrola sa uskutočnila z ministerstva. Ešte budú vyexpedované nádoby na bio odpad.  

Mgr. Babiaková – ukazovatele sa monitorujú, bude predložená správa.    

Ľ. Barák – na propagáciu bolo 86 tis. €, predstavuje si ju inak. Osveta je teraz dôležitá.  

P. Heiler – povinnosťou bolo spracovať určitý počet relácií cez VIO TV, informácie sa 

zverejňujú v Štiavnických novinách, materiály sú natlačené a distribuujú sa.  
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Mgr. Babiaková – doplnila, že plagáty obsahujú info o triedení odpadu.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

      
Uznesenie č. 16/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      Informatívnu správa o realizácii a ukončení projektu s názvom „Zavedenie efektívneho    

      systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“. 

  

17. Správa zo služobnej cesty Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ – Hünenberg, 

Švajčiarsko 

 

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

spracovateľom je Mgr. K. Palášthy, poslanec MsZ, ktorý k bodu podal aj spravodajstvo – 

návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 10. výročia spolupráce medzi mestami Banská 

Štiavnica a Hünenberg a zúčastnili sa jej žiaci z Banskej Štiavnice. 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo     

 

Uznesenie č. 17/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

      správu zo služobnej cesty Mgr. Karola Palášthyho, poslanca MsZ – Hünenberg,   

      Švajčiarsko, uskutočnenú v dňoch 4. 1. 2015 – 7. 1. 2015. 

 

18. Rôzne  

a)  Informatívna správa o splnení povinnosti vyúčtovania dotácie jednotlivými  

     subjektmi v zmysle VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - uznesenie   

     č. 86/2014, bod B.  

 

Ústnu informáciu k bodu podala Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ. V zmysle 

uznesenia mestského zastupiteľstva č. 86/2014 zo dňa 27. 8. 2014, bodu B bola uložená 

Mestskému úradu povinnosť predložiť na prvom rokovaní MsZ v roku 2015 informatívnu 

správu o splnení povinnosti vyúčtovania dotácie jednotlivými subjektmi v zmysle VZN č. 

3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.   

Na jednotlivé oblasti boli poskytnuté v roku 2014 nasledovné dotácie:  

- oblasť školstva, podané boli 4 žiadosti, poskytnutá dotácia vo výške 1 000 € 

- oblasť kultúry, podaných bolo 7 žiadostí, poskytnutá dotácia vo výške 5 000 € 

- oblasť športu, podaných bolo 10 žiadostí, poskytnutá dotácia vo výške 18 000 € 

- oblasť sociálna, podané boli 2 žiadosti, dotácia poskytnutá nebola.   

Pre všetky oblasti bolo spolu pridelených 24 tis. €. Boli uzavreté dohody s povinnosťou 

vyúčtovať poskytnuté dotácie, všetky boli riadne a včas vyúčtované a zúčtované k 31. 12. 

2014, okrem jedného subjektu Social Transformation Lab Banská Štiavnica, ktorý dostal 

dotáciu vo výške 260 €, žiadateľ bol niekoľkokrát vyzvaný na doloženie dokladov, čo nesplnil 

a v zmysle VZN bol vyzvaný na vrátenie dotácie na účet mesta. ˇ 
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b)  Pozvánka na otvorenie detašovaného pracoviska Univerzity sv. Cyrila a Metoda,   

      fakulty verejnej politiky a trvalo udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici dňa 7.  2.    

      2015   

 

Mgr. Babiaková – pozvala prítomných poslancov na slávnostný ceremoniál dňa 7. 2. 2015 

pri príležitosti imatrikulácie študentov prvého ročníka externého bakalárskeho 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Verejná politika a udržateľný rozvoj“ 

a otvorenia činnosti Katedry udržateľného rozvoja v Banskej Štiavnici, detašovaného 

pracoviska Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

 

c) Informácia o priebehu zimnej údržby  

 

Mgr. Babiaková – do zimnej údržby a odpratávania snehu počas kalamitnej situácie boli 

zapojené všetky mechanizmy, kalamita spôsobila výpadky elektrickej energie, následne 

vypadli čerpadlá, čo zapríčinilo výpadok pitnej vody. Situáciu sa podarilo zvládnuť, poruchy 

sa odstránili. Pitná voda bola dodávaná cisternami. Do budúcna by bola potrebná fréza, tá, čo 

poskytuje Agrocom nestačí, poďakovala mestskej polícii, konkrétne Jozefovi Megovi 

a Martine Bačíkovej za asistenciu rozvozu pitnej vody, poďakovala tiež všetkým, ktorí 

prispeli ku zvládnutiu situácie.  

 

R. Antalová – poďakovala za dispečing Technických služieb, m. p., konkrétne pani 

Pastierovej.  

 

19. Interpelácie a dopyty:  

 

Občania:  

 

Ľ. Blašková – ku komisiám MsZ uviedla, že majú svoje opodstatnenie, pracovala v Komisii 

obchodu, služieb a cestovného ruchu, cez členov komisie sa problémy dostali do povedomia 

a na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Bolo jej cťou pracovať v komisii. Nepodarilo sa jej 

však presadiť otázku kultúrnych podujatí na Počúvadlianskom Jazere, aby tieto boli zahrnuté 

do kultúrneho kalendára mesta a propagované. Je to časť Banskej Štiavnice a významné 

kultúrne centrum.  

 

- Organizovanie dňa pletiarov, t. r. to už bude 4. krát, požiadala už pred 3 rokmi o riešenie 

primátorku mesta, chce zachovať a uložiť historické dokumenty tohto závodu, aj ostatné 

dokumenty zrušených fabrík by bolo dobré uložiť do jedného priestoru. Poslala ideový zámer 

SBM – Dr. Labudovi. Je to dôležité zachovať pre ďalšie generácie.         

 

- Počúvadlianske Jazero – OZ Sitnianski rytieri, neočakávajú len od mesta aktivity, sami 

robia, aj s pomocou OOCR, miestnym združením, robia propagáciu, služby, vlani 

sprevádzkovali priestory ATC ako verejné táborisko. 

 

- V ŠN čítala, že od 1. 6. by malo končiť v našej nemocnici ARO, Banská Štiavnica je 

okresné mesto, je potrebné zachovať rozsah služieb, ak odíde ARO, zanikne aj pôrodnica,  

nemocnica sa stáva biznisom.  
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P. Ivaška – bolo by treba doplniť rokovací poriadok MsZ a stanoviť oficiálne presný priestor 

pre občanov, zverejniť to na web stránke mesta, 

 

- mediálna politika mesta, veci si naštudoval, návrhy ktoré dával, napr. ŠN vydávať digitálne, 

neboli dané do praxe, očakával vyhodnotenie práce vysielania VIO TV pre mesto, očakával 

od Mesta návrh na zlepšenie príspevkov, kino vyzerá úžasne, obnos peňazí si zaslúži na 

stránke mesta iný výzor.   

 

- spýtal sa hlavného kontrolóra, na základe čoho prvý polrok súkromná firma získala financie 

na vysielanie VIO TV, nebola vyhlásená verejná súťaž, prvý polrok mohol byť vyhlásený 

minulý rok, mala prebehnúť verejná súťaž, vysielanie MsZ priamo na internet – tam sa súťaž 

vyhlásila, bolo na to určených cca 3 tis. €, ale Mesto nedokázalo vyhlásiť súťaž na 12 500 €? 

Či je to v poriadku?  

 

- 8 rokov bol poslancom MsZ, nepodarilo sa mu presadiť výrub stromov a vyčistenie priestoru 

od cestárov po skanzen, je to zarastené, aj pri štadióne, Mesto by sa malo zamerať na 

vyčistenie a upratanie vstupov do mesta, vplývať na súkromné osoby, resp. ostatných 

majiteľov pozemkov. 

 

p. Petrinec -  k čisteniu okolia Banskej Štiavnice a výhľadom na mesto, náletové dreviny 

tomu bránia, pekné vyhliadky sú z Ottergrundu, Rosniarok, bolo by dobré s tým niečo urobiť, 

- spýtal sa, ako je zabezpečená údržba stojísk na odpad, či si to budú ľudia zabezpečovať 

sami, či sa to bude nejako organizovať, aká je predstava, kto to bude udržiavať, kedy sa budú 

zamykať? 

- kalamita pri čistení mesta bola zvládnutá s plným nasadením a úspešne, ale žiadal dočistiť 

sneh za priechodom pre chodcov pri kostolíku,  

- plastové nádoby sa nedajú otvoriť, väčší odpad sa nedá odhodiť.  

Ing. Zimmermann – odpovedal, že stojiská sa budú zamkýnať, je vyhlásené výberové 

konanie na dodávateľa zámok, toto sa v priebehu mesiaca február ukončí a od marca sa budú 

stojiská zamkýnať. Za poriadok budú zodpovední tí, ktorí tam odpad budú nosiť.  

 

Mgr. Babiaková – k plasovým nádobám – je určený pracovník a schválený systém, stojiská 

sa uzavrú, ľudia dostanú kľúč, TS, m. p. budú vykonávať zber odpadu. Za neporiadok si 

zodpovedajú ľudia, musí byť dodržaný režim. Nádoby na plasty sú zavreté, sú k dispozícii len 

malé otvory, dajú sa k tomu kľúče. Nedostatky treba hlásiť na TS, m. p.   

- VIO TV, ide sa robiť verejné obstarávanie aj na zbytok I. polroku 2015, iná licencia nie je 

vydaná, môže sa ísť v rozpočte 1/12, rozsah služby na prvý polrok sa nemenil, 

- na ďalšiu súťaž – či len vysielanie MsZ, alebo aj magazím, do 18. 2. 2015 sa dajú 

podmienky,  

- vypilovanie – sú miesta, kde treba vypilovať, elektrikári sú na tom výhodne, môžu vypilovať 

bez povolenia, Mesto nemôže vypilovať na cudzích pozemkoch, sú tam vlastnícke vzťahy, 

niektoré stromy sú v zlom stave, ohrozujú okolie, 

- priestor pre občanov, nič nebráni tomu, aby bol zahrnutý do rokovacieho poriadku,  

- k interpeláciám pani Blaškovej, riešili sa rôzne veci, na komisie je možné prizývať 

aktívnych ľudí, OOCR sa podieľa na organizovaní kultúrnych akcií, napr. Paškrta, financujú 

to, je to priamo úmerné s rozpočtom mesta, je dôležité povedať termín kultúrnych podujatí, dá 

sa to zapracovať do kultúrneho kalendára, 

 



- 21 - 

 

- materiály zrušených fabrík, uloženie v archíve, resp. zachovanie pre obyvateľov, hovorila 

s riaditeľom SBM, hľadajú riešenia, nemôžu o tom rozhodovať sami, dôležité veci sú 

archivované v štátnom archíve,  

- Počúvadlianske Jazero – problémov v lokalite je veľa, vypracovala sa žiadosť na envirofond, 

na spracovanie PD riešenia ČOV a odkanalizovanie územia, je to akútne, treba to doriešiť.  

Mgr. Palášthy – reagoval na interpeláciu pani Blaškovej, teraz vznikla Komisia cestovného 

ruchu a kultúry, sú to blízke témy, veci spolu súvisia.   

Ľ. Blašková – privíta, ak komisia bude otvorená a bude môcť na ňu prísť.  

Mgr. Pál, predseda komisie CR a kultúry – je za spoluprácu.            

 

  

Poslanci MsZ: 

 

I. Beňo – tlmočil poďakovanie náčelníkovi Mestskej polície od vodičov z Ulice L. Svobodu, 

po 5 rokoch sa podarilo odpratať nepojazdné auto z parkoviska.  

 

Ľ. Barák – chválil za piatok (husté sneženie, kalamitná situácia), spýtal sa, kto je zodpovedný 

za dispečing a čistenie snehu, Technické služby zarábajú odpratávaním snehu, ale nemôže to 

ísť na úkor občanov. Prvý deň je ťažko situáciu zvládnuť, ale ďalšie dni to treba urobiť, 

zobrať aj iných dodávateľov, aby sa včas situácia zvládla.  

- upozornil na 5 ks kvetináčov, ktoré zostali na hornom trotuári pod snehom (hodnota jedného 

je cca 50 €), to isté aj lavičky, dá sa to schovať v podchodoch, aby sa neznehodnocovali. Je to 

o komunikácii, treba s majetkom mesta gazdovať. 

P. Heiler – kvetináče zostali vonku, upozornil firmu, ktorá to čistila a riadila. Vývoz snehu 

začal počas sneženia v piatok večer, boli zapojené 3 firmy, frézy boli nasadené až v sobotu.  

Pracovali všetky mechanizmy, spolupracovali s firmami, nádielka snehu bola veľká v malom 

časovom úseku. Všetci, s kým boli uzatvorené zmluvy,  boli vyzvaní, riešilo sa v rámci 

operačného plánu.  

Ľ. Barák – spýtal sa Ing. Marku na zmluvu o prenájme amfiteátra, čo bolo urobené v roku 

2014? Či priebežne počas roka sa práce kontrolujú.  

Ing. Marko – poslali nájomcovi písomnú výzvu na dodanie vyúčtovania, ak ho nedodajú, 

Mesto zruší s nimi zmluvu. V objekte sa robili kompletne toalety, bolo povolenie 

pamiatkového úradu na výmenu strechy. Za nesplnenie povinností sú v zmluve sankcie.  

Ľ. Barák – žiadal o podanie informatívnej správy o stave a histórii zmluvy s I.M. T. Smile, 

ako to má chronologicky ísť. Ak bude takýto stav, objekt bude ďalej chátrať. Nevidí posun, je 

to krok späť,  

- na objekte kultúrneho centra sú zamrznuté žľaby, obteká fasáda, ktorá bola odovzdaná na 

jeseň, Mesto má problém gazdovať, starostlivosť o objekt je nedostatočná. Zle fungujú WC.   

- spoločná cesta ku Hotelu Grand Matej, chodia tam autá, treba s nimi komunikovať, aby aj 

oni prispievali k údržbe cesty, prístup k budove nie je očistený od snehu.  

Ing. Marko – o čistotu cesty sa starajú Technické služby, m. p., je to miestna komunikácia.   

 

Mgr. Kružlic -  stojiská na separovaný odpad pri ZŠ Drieňová, ich poloha nie je dobrá, sú 

obavy - zásobovatelia školskej jedálne nechcú voziť tovar ku rampe na parkovisko. Treba 

vyriešiť prístup. Taktiež stojisko pre školu je umiestnené v tráve, malo to byť vybetónované. 

 

R. Antalová – spýtala sa, aká je vízia s pletárskym skeletom na Križovatke? 
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Mgr. Babiaková – objekt je vo vlastníctve súkromných osôb, Mesto s nimi rokovalo vo veci 

riešenia parkoviska, ich cenová ponuka bola veľmi vysoká, záujemcovia za takú cenu 

odstúpili od riešenia a stratili záujem.  

R. Antalová – problém Exnárova č. 23, poprosila pani primátorku, p. Helcz doručil 

fotodokumentáciu, odovzdala ju pani primátorke, ide o mestské pozemky.  

Mgr. Babiaková – s pánom Helczom komunikovala, prednostka MsÚ s pracovníčkami odd. 

právneho a správy majetku boli na obhliadke, podá písomnú informáciu. Povinnosťou Mesta 

je situáciu riešiť.  

R. Antalová – poprosila o lepšiu zimnú údržbu miestnej komunikácie pri ZŠ J. Horáka,  

- zaujímala sa, kedy sa budú odovzdávať byty na Povrazníku? 

Mgr. Babiaková – byty sa musia skolaudovať, prerokovať zmluva, podá sa správa do MsZ. 

Proces odovzdania bude taký istý ako v prípade 40 b. j.  

 

Ing. Čamaj – navrhol, v prípade opakovania sa podobnej zimnej kalamity, či by bolo možné 

schváliť skládku snehu v areáli betonárky na Antolskej ulici, nemusel by sa sneh vyvážať na 

Šobov.   

Mgr. Babiaková – skládku musí posúdiť životné prostredie a ostatné dotknuté orgány, dá sa 

k tomu vyjadrenie.  

 

JUDr. Lukačko – spýtal sa ohľadne úhrady peňazí cross triatlonu, zatiaľ neprišli.  

Mgr. Babiaková – v pondelok doniesol doklady pán Poprac, úhrada odišla na uvedené číslo 

účtu.     

JUDr. Lukačko – k výberovému konaniu na prenájom bufetu + telocvične, bola záujemkyňa, 

zmluva sa neuzavrela, žiadal vysvetlenie? 

- kto má na starosti chodník na Mierovej ulici? nie je odprataný sneh, treba to pozrieť, tiež aj 

Banky + verejné osvetlenie Banky. Treba informovať ľudí.  

Ing. Zimmermann – na Bankách spadlo elektrické vedenie, na odstránení poruchy sa 

pracuje.  
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20. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 18:30 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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                 Dušan Beránek  Ľubomír Barák  

 

 

 

 

 

Zapísala: Eva Turányiová  
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