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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 14. decembra 2016 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

4. Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019 

6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019 

7. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2017 

8. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2017 

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

a) Prevod pozemku parc. č. C KN 20/5 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci Ing. M. Havrila) 

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/36 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci Karin Štrbániková s manž.)  

10. Vzdanie sa členstva v Komisii cestovného ruchu a kultúry 

11. Informatívna správa o zámere prestavby objektu Plety na polyfunkčné centrum  

12. Rôzne 

13. Interpelácie a dopyty  

14. Záver 

 

 

Prítomní: 

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

 

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

 

Ospravedlnený: Dušan Beránek 

Na rokovaní bola  92 % -ná účasť 

 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór Mesta  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p.  

Ing. Miloš Veverka, PhD., TS, m. p.  

Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.  
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vedúci oddelení MsÚ:        Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  

                                            Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV 

 JUDr. Emília Jaďuďová, odd. právne a správy majetku 

                                            Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku 

  Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry a MK 

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

  Mgr. Michal Kríž, redaktor ŠN 

 

Ďalší prítomní: 

Slovanet - VIO TV    

Mgr. Mária Petrová, Pohronské osvetové stredisko 

Ing. Ján Totkovič, riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho  

Stanislav Osvald, občan  

 

 

 

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 10 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Z neúčasti sa ospravedlnil poslanec Dušan Beránek. Neskôr prišli 

poslanci: Ivan Beňo  a Ján Čamaj.      

Primátorka mesta prečítala program rokovania, iné návrhy na zmenu programu neboli.   

 

V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 19 určila hlasovanie na 

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom použitia automatizovaného systému 

hlasovania.  

Ďalej navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Karol Palášthy, predseda,  

Ľubomír Barák, člen, Mgr. Mikuláš Pál, člen.  

 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: RNDr. Pavol Bačík a Helena Koťová. 

Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Primátorka mesta dala hlasovať o programe rokovania a o zložení návrhovej komisie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo 

 

Uznesenie č. 185/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s 

dátumom 14. december 2016 

 

2. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Karol Palášthy, predseda, 

                                                     Ľubomír Barák, člen, Mgr. Mikuláš Pál, člen    
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2. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

podala Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ – uviedla, že posledné rokovanie MsZ bolo 

pred 2 týždňami, preto niektoré majetkové veci sú v procese plnenia. Na prípadné otázky 

zodpovie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

 

Uznesenie č. 186/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

      konaného dňa 30. novembra 2016. 

 

3. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Banská Štiavnica 

 

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

spracovateľmi sú: Ing. M. Veverka, PhD., TS, m. p. a Ing. K. Lievajová, vedúca 

ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca 

primátorky mesta – návrh Dodatku bol prerokovaný v komisiách MsZ, ktoré ho odporúčajú 

schváliť, bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený.  

Diskusia:  

RNDr. Bačík – ekonomická komisia prerokovala návrh Dodatku, odporúča ho schváliť. 

V komisii diskutovali o tom, že v jednej budove môže byť naraz 8 právnických subjektov 

a majú 210 litrovú nádobu spolu, tu by sa buď vyskladali na poplatok, lebo odpad, ktorý 

produkujú kancelárie je malý, resp. zanedbateľý, musia sa dohodnúť a prípadne náklady na 

odpad si deliť, naopak niektoré právnické osoby vyprodukujú viac odpadu, preto požiadali 

predložiť dopad  zmeny VZN, či to bude viac alebo menej? 

Ľ. Barák – nie je mu jasné, zvoz, ktorý funguje, sú nahlásené vrecia, či to bude mať vplyv na 

množstvo, ako sa to bude nosiť? Aby bol odpad v súlade s nahláseným množstvom a cyklom. 

Ing. Veverka – bude sa musieť zmeniť cyklus zvozu, vo VZN je stanovené minimum, bude 

sa to musieť prehodnotiť napr. po pol roku. Je to pozostatok z minulosti. Podnikateľ si môže 

vybrať objem nádoby, aj vrece 120 l je zberná nádoba. Frekvencia je minimum 1x za týždeň.   

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    

 

Uznesenie č. 187/2016 

 

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 §-u 81 ods. 8 zákona NR SR č.   

     79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

u z n á š a   sa  na  

      Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.        

3/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Banská Štiavnica. 
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4. Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

spracovateľmi sú: Ing. M. Veverka, PhD., TS, m. p. a Ing. K. Lievajová, vedúca 

ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. Babiaková, primátorka 

mesta – návrh Dodatku bol prerokovaný v komisiách MsZ, ktoré ho odporúčajú schváliť, bol 

v zákonom stanovenej lehote zverejnený.  

Diskusia:  

Ľ. Barák – keď sa nahlási zber, či sa to bude rátať reálne, alebo to, čo sa vopred nahlási? Či 

sa platí len za to, čo sa skutočne odvezie? Či sa bude odpad aj doúčtovávať? 

Ing. Veverka – reálne sa bude sledovať skutočné množstvo, buď sa suma doráta, alebo 

odráta. Bude sa brať skutočnosť. Hodnotiť to budú Technické služby, m. p..  

Mgr. Palášthy – je stanovený počet odvozov, je to ako objednávka, musí sa vyjsť zo 

skutočnosti.   

Ing. Lievajová – v priebehu roka sa môže určiť výška poplatku v nadväznosti na veľkosť 

nádoby. Ak to bude viac, malo by sa to doúčtovať.  

Ing. Čabák – z diskusie vyplýva, že v tom nie je celkom jasno, bolo by dobre o spôsobe 

výberu a vyúčtovania poplatku podať aktuálne informácie prostredníctvom Štiavnických 

novín a VIO TV. Treba informovať verejnosť viac krát, aby bolo zrejmé, aký bude systém. 

Aby každý objednávateľ služby dostal takýto manuál. 2- 3 cykly by mali zostať zachované. 

Ak si subjekt prihlási zber, je účtovné odobie, za ktoré sa vráti preplatok, resp. sa doúčtuje 

doplatok. Podľa toho bude vyrubený predpis. Zamestnanci Technických službie, m. p. to 

vyhodnotia.  

Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich a doplňujúich návrhov prijalo    

 

Uznesenie č. 188/2016 

 

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 §-u 83 zákona NR SR č.   

     582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   

     stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

u z n á š a   sa  na  

Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.        

      7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    

 

5. Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019 

 

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

spracovateľkou je K. Bukátová, vedúca ekonomického úseku TS, m. p.. Spravodajstvo 

k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta – prečítal predložený 

komentár, rozpočet je spracovaný ako vyrovnaný, náklady sú kryté príjmami.  

Diskusia:  

Ľ. Barák – stredisko zberňa prádla (údaj z minulého roku) bola dotácia, iné príjmy nie sú 

uvedené, v stredisku verejné WC je dotácia ale aj príjem za predaj služby. Žiadal vysvetlenie.  
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P. Heiler – rozpočet je zostavený po odrátaní príjmov a výdavkov z privátnych sfér. Toto je 

postavené len na príjmoch od Mesta, ktoré vypĺňa všetky nerealizované služby. Môže dať 

písomné vysvetlenie. Mesto vyrovnáva schodok na službu.  

Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prijalo       

 

Uznesenie č. 189/2016 

 

Mestské   zastupiteľstvo 

A.   S c h v a ľ u j e  

       rozpočet Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica na rok 2017     

       nasledovne: 

 

Bežný rozpočet   2017  

  -  príjmy                                 637 810 € 

  -  výdavky                                  637 810 € 

 

B. B e r i e    n a   v e d o m i e   výhľadový rozpočet 2018, 2019 

 

Bežný rozpočet  2018 

  -  príjmy      645 510 € 

                       -  výdavky                                 645 510 € 

 

Bežný rozpočet  2019 

                       - príjmy      645 510 € 

                       - výdavky                                  645 510 €  

 

6. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019 

 

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 – návrh rozpočtu je zverejnený, bol 

prerokovaný v komisiách zriadených MsZ. Je predložený aj programový rozpočet, stanovisko 

hlavného kontrolóra, informatívna správa o rekonštrukciách, úpravách a vysprávkach 

miestnych komunikácií v rokoch 2015 – 2020.  

Diskusia:   

Mgr. Pál – spýtal sa, či plánovaná suma na nákup pozemku pre potreby parkoviska na 

Mierovej ulici je dostatočná? 

Mgr. Babiaková – áno, Slovenský pozemkový fond prevedie pozemok mestu zadarmo, suma 

by mala stačiť.  

Ing. Čabák – dal návrh na doplnenie rozpočtu - zníženie položky Zimná údržba iní - Program 

7: Komunikácie - o čiastku 5 000 € a zaradenie do rozpočtu:   

- položka 640 - bežné transfery z rozpočtu mesta pre oblasť údržby verejných priestranstiev 

Program 7: Komunikácie vo výške 3 000 € 

- položka 640 – bežné transfery z rozpočtu mesta pre oblasť údržby verejnej zelene 

Program 11: Prostredie pre život vo výške 2 000 € 

Tento návrh bol prednesený v Komisii výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia. 

Išlo by o podporu aktivít občanov pri úprave verejnej zelene a verejných priestranstiev. 

Taktiež treba aj VZN č. 3/2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta rozšíriť o túto oblasť  
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a vyhlásiť dátum na podávanie žiadostí napr. do 30. 5. a stanoviť podmienky. Pre rok 2017 sa 

uvažovalo s participiálnym plánovaním a rozpočtovaním.     

Mgr. Babiaková – k participácii nedošlo preto, lebo nebola ochota zo strany niektorých 

poslancov participáciu zaviesť. Participácia je dobrá vec v oblastiach, ako uviedol Ing. Čabák, 

navrhlo sa, aby sa to akceptovalo. V rozpočte na budúci rok je k tomuto potrebné urobiť 

dodatok k VZN č. 3/2013, ktorý prejde právnym procesom, schváli sa v MsZ a následne sa 

schváli pridelenie finančných prostriedkov, vrátane termínov. Skôr sa to nedá deliť. Nie sú 

výhrady voči realizácii, ale treba pripraviť dodatok a schváliť ho v MsZ.  

Ing. Čabák -  faktickou pripomienkou na primátorku mesta, akceptuje ju, nenástojí na tom, 

návrh dával aj v predchádzajúcich rokoch, nedošlo k úprave VZN, ani schváleniu sumy. 

Tento spôsob je možné urobiť aj súbežne, vyčleniť sumu a schváliť dodatok k VZN. 

Ľ. Barák – navýšenie položky cestovný ruch v roku 2017 o 15 tis. €, spýtal sa, prečo? 

Mestský rozhlas, či sa nebude opravovať, v niektorých častiach je nefunkčný, na jeho opravu 

už nie sú vyčlenené prostriedky? Chce dať návrh na sumu cca 2 tis. € do lokalít, kde nie je.  

Mgr. Babiaková – k navýšeniu položky cestovný ruch, nárast o 15 tis. € je vo väzbe na 

všetky oslavy v meste. Budú vydané aj propagačné materiály. Bol návrh aj na zvýšenie 

členského. Mesto na podporu podnikateľov v oblasti CR dáva veľmi veľa. Nie je ochota 

a participácia zo strany podnikateľov. Mesto potrebuje, aby sa spoločne išlo za vecami. 

Príjmy do rozpočtu mesta nejdú, k dohode nedošlo. Dostala sa dotácia z VÚC na opravu 

schodov na Sitno, bol zápis Geoparku do siete Geoparkov SR.  

Ing. Ondrejmišková – k mestskému rozhlasu, je plán kapitálových výdavkov, rozšírenie na 

Dolnej ulici a Križovatke. Zmluva bude uzavretá tento rok, práce sa zrealizujú ešte tento, 

prípadne budúci rok. Pre budúci rok je plánovaná len údržba, nie rozširovanie mestského 

rozhlasu, plánovaná suma je cca 2200 €.  

Mgr. Babiaková – informovala o sponzorskom dare pre mesto vo výške 47 tis. €, peniaze 

budú použité na realizáciu ihriska na Štefultove.  

JUDr. Lukačko – verejné osvetlenie sa rekonštruovalo, nevykazuje sa úspora. Čím je to 

spôsobené? 

Ing. Zimmermann – do návrhu rozpočtu sa dala tá istá suma, reálne náklady sa budú vedieť 

po ukončení roku, ukáže sa, aká bude úspora. Sú nové lampy.  

Mgr. Kružlic – spýtal sa na príjmy na položke daň za ubytovanie – rok 2014, 2015, 2016, 

suma je nemenná, poskytovatelia potvrdzujú nárast.       

Mgr. Babiaková – je nárast na položke, bol návrh na zvýšenie poplatku za ubytovanie, platí 

ho turista, postavilo sa to do polohy, že to potrebuje mesto. Keď sa peniaze vyberú, dajú sa do 

infraštruktúry. Keď sa urobí zúčtovanie, bude sa to reálne vidieť.  

Keďže už neboli iné pripomienky, primátorka mesta dala hlasovať o pozmeňujúcich 

návrhoch poslanca Čabáka: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) zníženie položky Zimná údržba iní - Program 7: Komunikácie - o čiastku 5 000€  

b) zaradenie do rozpočtu:   

- položka 640 - bežné transfery z rozpočtu mesta pre oblasť údržby verejných priestranstiev 

Program 7: Komunikácie vo výške 3 000 € 

- položka 640 – bežné transfery z rozpočtu mesta pre oblasť údržby verejnej zelene 

Program 11: Prostredie pre život vo výške 2 000 € 

Hlasovanie:  

prítomných 12, hlasovalo 12                                                              za 8, proti 0, zdržali sa 4 

za: R. Antalová, Ľ. Barák, Ing. Čabák, H. Koťová, Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Mgr. Pál,     

      Mgr. Palášthy  
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zdržali sa: RNDr. Bačík, I. Beňo, Ing. Čamaj, Ing. Zimmermann 

 

Mestské zastupiteľstvo ukladá:  

Mestskému úradu vypracovať Dodatok č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2013   

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, v ktorom bude doplnená oblasť: Podpora úprav   

verejných priestranstiev a verejnej zelene.  

Hlasovanie: 

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

za: R. Antalová, RNDr. Bačík, Ľ. Barák, Ing. Čabák, Ing. Čamaj, H. Koťová, Mgr. Kružlic, 

JUDr. Lukačko, Mgr. Pál, Mgr. Palášthy 

zdržali sa: I. Beňo, Ing. Zimmermann 

 

Ďalší pozmeňujúci návrh podal poslanec Pál:   

- zvýšiť položku č. 7, riadok 471 - oprava oporného múru z 20 tis. € na 34 tis. €,  

- znížiť položku Zimná údržba o 14 tis. €.  

Mgr. Babiaková – upozornila, že položka zimná údržba by sa celkovo znížila o 19 tis. €, čo 

môže mať za následok nedostatok finančných prostriedkov na zimnú údržbu.  

Hlasovanie o návrhu poslanca Pála:  

prítomných 11, hlasovalo 11 za 5, proti 3, zdržali sa 3 

za: R. Antalová, Ing. Čabák, H. Koťová, Mgr. Kružlic, Mgr. Pál 

proti: RNDr. Bačík, I. Beňo, JUDr. Lukačko 

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

Tento návrh nebol schválený.  

Nasledovalo hlasovanie o celom návrhu rozpočtu, vrátane schválených zmien.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

Uznesenie č. 190/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

I. rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2017 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy              6 110 593 €     

- výdavky              3 658 511 €  

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy                 850 000 €      

- výdavky                 925 000 €      

3. Príjmy rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka    35 120 €      

 Základná škola J. Kollára    18 892 €      

 Základná umelecká škola    33 300 €      

 Centrum voľného času    15 000 €      

 MŠ Bratská      17 570 €      

 MŠ 1. mája      14 000 €   

 MŠ Mierová        2 700 €    

Spolu:     136 582 € 

4. Výdavky rozpočtových organizácií mesta: 

 Základná škola J. Horáka              979 855 €  
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 Základná škola J. Kollára   399 001 €  

 Základná umelecká škola   316 937 € 

 Centrum voľného času     80 559 €  

 MŠ Bratská     236 951 €  

 MŠ 1. mája     286 700 € 

 MŠ Mierová       81 329 €  

Spolu:              2 381 332 € 

5. Rozpočet spolu 

- príjmy                        7 097 175 €  

- výdavky              6 964 843 € 

6. Finančné operácie 

- príjmy                   69 000 € 

- výdavky      200 700 €  

 

II. vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu príjmami bežného rozpočtu a prevodom    

     z rezervného fondu mesta.  

 

III. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 66 000 € na úhradu kapitálových    

      výdavkov na vybudovanie chodníka na Ulici kolpašská   

 

IV.  a) zníženie položky Zimná údržba iní - Program 7: Komunikácie - o čiastku 5 000€  

       b) zaradenie do rozpočtu:   

- položka 640 - bežné transfery z rozpočtu mesta pre oblasť     

údržby verejných priestranstiev Program 7: Komunikácie vo výške 3 000 € 

- položka 640 – bežné transfery z rozpočtu mesta pre oblasť údržby verejnej zelene 

Program 11: Prostredie pre život vo výške 2 000 € 

 

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 2018 a 2019 

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročného  

    rozpočtu mesta na roky 2018- 2019.  

C. U k l a d á  

     Mestskému úradu vypracovať Dodatok č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2013   

     o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, v ktorom bude doplnená oblasť: Podpora úprav   

     verejných priestranstiev a verejnej zelene  

     

7. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 

2017 

 

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

k bodu podal poslanec Mgr. K. Palášthy.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    

 

Uznesenie č. 191/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e   

    Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 2017. 
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8. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 

2017 

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

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

podal poslanec Mgr. K. Palášthy.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

Uznesenie č. 192/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

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

     2017. 

 

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica 

 

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

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, spracovateľkami správ sú: JUDr. E. Jaďuďová a O. 

Nigríniová, odd. právne a správy majetku.  Spravodajstvo podal poslanec Ing. J. Čabák.   

  

a) Prevod pozemku parc. č. C KN 20/5 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci Ing. M. Havrila) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 193/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie uznesenia MsZ č. 162/2016 zo dňa 19. 10. 2016, ktorým bol schválený zámer na 

prevod majetku Mesta Banská Štiavnica, pozemku  parc. č. C KN 20/5  o výmere 166 m
2
, 

ovocný sad.  

 

Zámer na prevod uvedeného majetku spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 19/2016 zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 26.10.2016 nepretržite.      

 

B. S c h v a ľ u j e      

1. priamy  odpredaj  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemku parc. č. C KN 20/5 vo výmere 166 m
2 

, ovocný sad. 

Pozemok  je  vedený  v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  

na LV č. 3076, ( pod B.1 v celosti)  pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, 

k. ú. Banská Štiavnica,  pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

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

odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúceho Ing. Michal Havrila, 

trvalo bytom Moldavská 25, 040 11  Košice, za kúpnu cenu vo výške 610,00 €, stanovenú 

znaleckým posudkom č. 85/2016, zo dňa 21.11.2016, vypracovaným Ing. Igorom 

Mičkom, znalcom z odboru stavebníctvo, ev. č. 912288.   
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3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, odst. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení:  
Kupujúci, Ing. Michal Havrila, požiadal o odpredaj pozemku, ktorý je z dvoch strán 

priľahlým pozemkom v jeho vlastníctve vedenom na LV č. 5344 a to k pozemku parc. č. 

C KN 20/4 o výmere 265 m
2
, ovocný sad, pozemku C KN 20/6 o výmere 2410 m

2 
, 

ovocný sad a pozemku C KN 20/7 o výmere 382 m
2 

, ovocný sad. Na parcele C KN 19 

o výmere 220 m
2 

, zastavané plochy a nádvoria je postavený rodinný dom taktiež vo 

vlastníctve kupujúceho. Prevodom pozemku parc. č. C KN 20/5 dôjde k sceleniu 

pozemkov vo vlastníctve kupujúceho.  

Mesto Banská Štiavnica predmetný pozemok nepotrebuje a pre mesto je predmetný 

pozemok nadbytočným majetkom.  

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a odst. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

4. Podmienku, že kupujúci uhradí  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené 

s prevodom pozemku a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50,00 € 

a náklady za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,00 €. 

  

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

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie:  

prítomných 9, hlasovalo 9 za 9, proti 0, zdržal sa 0 

 

b) Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/36 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (kupujúci Karin Štrbániková s manž.)  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 194/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     plnenie uznesenia MsZ č. 161/2016 zo dňa 19.10.2016 , ktorým bol schválený zámer na 

prevod majetku Mesta Banská Štiavnica,   pozemku  parc. č. C KN 2180/36  o výmere 455 

m
2
, zastavané plochy a nádvoria.  

 

Zámer na prevod uvedeného majetku spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 21/2016 zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 26.10.2016 nepretržite.      

 

A. S c h v a ľ u j e      

1.  priamy  odpredaj  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

 pozemok parc. č. C KN 2180/36 vo výmere 455 m
2 

, zastavaná plocha a nádvorie. 

Pozemok  je  vedený  v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  

na LV č. 1, (pod B. l v celosti) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica,  pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica.  
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2. spôsob prevodu majetku uvedeného pod  bodom B. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, 

odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov priamym prevodom ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúcich 

Karin Štrbánikovú s manželom Jozefom Štrbánikom obidvaja bytom Na Zigmund šachtu 

1648/16, 969 01 Banská Štiavnica, do BSM,  za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 86/2016 zo dňa 23.11.2016 vypracovaným Ing. Igorom Mičkom, znalcom 

z odboru stavebníctvo, ev. č. 912288, vo výške 2470,00 €.   

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

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení:  
Kupujúci, požiadali prevod pozemku, ktorý je priľahlým pozemkom, dvorom 

k polyfunkčnému domu súp. č. 1648 vedenom v KN na LV č. 5853 v prospech 

kupujúcich, v ktorom majú kupujúci trvalý pobyt a zároveň tu prevádzkujú aj 

autoumyváreň.   Predmetný pozemok je t. č. neudržiavaný, v čase dažďov a topenia snehu 

sa na pozemku sústreďuje veľké množstvo vody. Po odkúpení chcú kupujúci pozemok 

upraviť, odvodniť a využívať ako prídomovú plochu.   

Pre Mesto Banská Štiavnica je pozemok nevyužiteľný a je nadbytočným majetkom.  

Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a odst. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

4. Podmienku, že kupujúci uhradia  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené 

s prevodom pozemku a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 50,- € 

a náklady za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

  

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

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

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

Hlasovanie: 

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

 

10. Vzdanie sa členstva v Komisii cestovného ruchu a kultúry 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 195/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. O d v o l á v a  

Slavomíra Michnu z funkcie člena komisie cestovného ruchu a kultúry 

 

11. Informatívna správa o zámere prestavby objektu Plety na polyfunkčné centrum  

 

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

MsÚ, spracovataeľkou je Ing. Z. Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP. 

Spravodajstvo k bodu podala Mgr. N.Babiaková, primátorka mesta.   
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Diskusia:  

Ľ. Barák – je dobre, že sa to začína robiť, zaoberať sa tým v rozpočte, či mesto chce 

participovať na sume 200 tis. €, boli tu aj iné subjekty (Billa, Dužina), či sa aj im prispievalo? 

Koľko tam bude parkovacích miest, čo to bude prinášať mestu? Mesto musí riešiť parkovisko 

pod kalváriou. Keď bude vidieť projekt, presvedčí sa, že peniaze treba dávať.  

Mgr. Babiaková – Dužina robila na svojich pozemkoch, Billa umožňuje parkovanie, títo 

nepýtajú na skelet, nič sa neschvaľuje. Keď sa to bude robiť a budú riešiť príjazdové cesty, 

mesto by zrekonštruovalo svoje cesty – Pletiarsku ulicu a cestu smerom ku škole. Projekty 

budú vypracované a bude sa to spoločne riešiť. Víta, že sa to bude riešiť.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

     
Uznesenie č. 196/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

Informatívnu správu o zámere prestavby objektu Pleta na polyfunkčné centrum 

B. K o n š t a t u j e, že  

berúc do úvahy uvedený zámer prestavby objektu Pleta na polyfunkčné centrum bude po 

začatí prestavby prioritne v rozpočte mesta Banská Štiavnica riešiť finančné prostriedky 

potrebné na rekonštrukciu Ulice pletiarska, podľa vypracovaného projektu, ktorý Mestu 

vypracuje investor. 

12. Rôzne 

 

a) Plaváreň – mestské kúpele  

 

Mgr. Pál – chce podať návrh na uznesenie, vychádza z momentálnej situácie na 

plavárni, aby sa vyhli mylným informáciám. Ako poslanci MsZ a členovia komisií hľadali 

riešenia nevyhovujúcej situácie. 

Navrhol:  

Mestské zastupiteľstvo  

A. U k l a d á  

     členom Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, členom Komisie  

     školstva, práce s deťmi, mládežou a športu, a ostatným poslancom Mestského   

     zastupiteľstva  zúčastniť sa obhliadky objektu plavárne so zameraním na posúdenie   

     technického stavu objektu plavárne, bezodkladne.  

 

RNDr. Bačík – uviedol veci na správnu mieru, zo stropu nad bazénom odpadlo cca ¾ m
2 

omietky, bola ohradená časť plaveckej dráhy. Oslovil stavebný úrad – Ing. Kladivíkovú a Ing. 

Vavra, skonštatovali, že by bolo vhodné zavolať statika. Statik – pán Ing. Ďurica to obhliadol, 

písomné stanovisko ešte nevydal. Dohodli sa na prechodnom riešení, bol vybratý dodávateľ 

ochrannej siete, nie je tam statická porucha. Nechce, aby sa stalo nešťastie. Práca by mala byť 

odovzdaná v piatok (16. 12. 2016). Stav vydrží do konca júna, počas jari sa nájde prijateľné 

riešenie. Stav plavárne nebol riešený od roku 1969. Keď sa bude riešiť strop, jeho možné 

zníženie, boli by nižšie náklady na vykurovanie, sú tam mozaiky pána Ernesta Zmetáka, sčasti 

by sa zakryli. Momentálne riešenie je dostatočné, obhliadke sa nebráni.  
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Ing. Čamaj – statik sa vyjadril, že sito nie je potrebné, heraklitový strop bude dunieť, stierka 

pravidelne odpadávala. Treba riešiť parkovanie a iné veci.  

RNDr. Bačík – keď si to vezme na krk, opadávanie omietky môže spôsobiť vážne 

poškodenie plavcov. On má zodpovednosť za bezpečnosť a spokojnosť zákazníka.  

Ľ. Barák – ak opadáva omietka, je to havarijný stav.  

Mgr. Babiaková – k plavárni sa musia vyjadriť odborníci, zodpovednosť je na odborných 

zamestnancoch. Musí byť dodržaná bezpečnosť.  

            

b) Zmena Štatútu týždenníka Štiavnické noviny  

 

Ľ. Barák – dal návrh na uznesenie, týkajúci sa zmeny Štatútu týždenníka Štiavnické 

noviny: 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

     zmenu štatútu Štiavnických novín v Článku 5, a to z bodu č. 10 vypustiť písm. g.)  a   

     nahradiť ho bodom č. 11 v tomto znení:    

     „Redaktor Štiavnických novín nezaradí príspevok do Štiavnických novín, ak nepozná            

     meno autora materiálu a nemá kontaktné údaje na túto osobu.“ Doterajší bod č. 11 bude   

     prečíslovaný na bod  č. 12 a  bod č. 12 na bod č. 13.     

  

Po prednesení vyššie uvedených návrhov na uznesenie dala primátorka mesta hlasovať 

o tom, či sa bude hlasovať o predložených návrhoch na uznesenie a budú doplnené v bode 

rôzne.  

Prítomných 12, hlasovalo 12, za 12.  

 

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, týkajúci sa plavárne – mestských 

kúpeľov.  

RNDr. Bačík – navrhol, aby sa obhliadka uskutočnila v dopoludňajších hodinách, keď nie sú 

na bazéne zákazníci, napr. 19. 12. 2016. 

R. Antalová – spýtala sa, aký to bude mať význam, či je to ako ovplyvniť, opatrenia sú už 

navrhnuté? 

Mgr. Pál – poslanci si urobia úsudok, aby reálne videli, čo sa tam stalo.   

Ing. Čabák – navrhol určiť taký termín obhliadky, aby bol praktický. Najbližšie MsZ je 

v pláne 25. 1. 2017, dovtedy aby boli poznatky.  

JUDr. Lukačko – sú zriadené komisie, dáva sa im dôvera. Je to poradný orgán. Je za to, aby 

komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia dohodla termín. 

Nakoniec sa prítomní dohodli na termíne a Mestské zastupiteľstvo prijalo      

 

Uznesenie č. 197/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. U k l a d á  

     členom Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, členom Komisie  

     školstva, práce s deťmi, mládežou a športu, a ostatným poslancom Mestského   

     zastupiteľstva  zúčastniť sa obhliadky objektu plavárne so zameraním na posúdenie   

     technického stavu objektu plavárne, dňa 9. 1. 2017.        
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Tiež bol schválený návrh poslanca Baráka, týkajúci sa Štatútu Štiavnických novín a Mestské 

zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 198/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e 

     zmenu štatútu Štiavnických novín v Článku 5, a to z bodu č. 10 vypustiť písm. g.)  a   

     nahradiť ho bodom č. 11 v tomto znení:    

     „Redaktor Štiavnických novín nezaradí príspevok do Štiavnických novín, ak nepozná            

     meno autora materiálu a nemá kontaktné údaje na túto osobu.“ Doterajší bod č. 11 bude   

     prečíslovaný na bod  č. 12 a  bod č. 12 na bod č. 13.     

 

13. Interpelácie a dopyty  

 

Občania:  

Mgr. M. Petrová, Pohronské osvetové stredisko (POS) – odchádza do starobného 

dôchodku, poďakovala prítomným za pomoc a spoluprácu, vydáva ďalšiu knižku, pošle ju 

ako poďakovanie.  

Bol zverejnený článok v Štiavnických novinách, č. 44, týkajúci sa prezenácie knihy pána 

Vlada Bártu pod názvom Banská Štiavnica v našich spomienkach - 7. diel edície Ako sme tu 

žili. Prezentácie v SPŠ S. Mikovíniho sa zúčastnila, autor poprosil o prezentáciu, knihu 

odprezentovali. Autor knihy povedal, že Mesto a primátorka mesta nepomohli finančne pri 

vydaní knihy. Uviedol, že naposledy pomohol bývalý primátor. V článku sa uvádza, že sa tam 

osočovalo a ohováralo Mesto,  neodznelo tam nič také, nepostrehla to. Nie je uvedené meno 

autora článku. Treba si to vyjasniť. Škola poskytla priestory, aj Pohronské osvetové stredisko 

v minulosti pomohlo s prezentáciou. Oceňuje a váži si tých, čo im podali pomocnú ruku.   

   

Ing. Ján Totkovič, SPŠ S. Mikovíniho – spýtal sa na Farskú uličku, je tam vykradnutá 

dlažba, nedá sa tadiaľ v slušných topánkach prejsť, tiež by tam bolo treba dať 1 lampu VO.  

Bol na pracovnom rokovaní VÚC, hodnotili jeho prácu. Prezentácia knihy spôsobila rozruch. 

Pán Bárta je skúsený redaktor, porovnával to s inými mestami, kde mu vyšli v ústrety. Otázka 

bola, prečo to bolo na ich škole? Cyklus kníh je založený na príspevkoch ich študentov. 

Absolventi radi znovu prichádzajú do školy. Bral to ako prezentáciu školy, mesta, kraja. 

Zriaďovateľovi mal predložiť zmluvy o prenájme školy. Akcia sa uskutočnila bez zmluvy. 

K článku v ŠN, ohradil sa voči slovám, pretože celé zhromaždenie nefigurovalo ako 

propaganda voči mestu.  

Mgr. Babiaková – Mesto neovplyvňuje dotácie Ministerstva kultúry, Mesto v zmysle VZN 

rozhoduje o pridelení, resp. nepridelení financií. Nikdy nemenila rozhodnutie komisie. Veľa 

žiadateľov nedostalo dotácie. K použitiu erbu mesta, pán Bárta dostal odpoveď v tom zmysle, 

aby poslal k nahliadnutiu, na čo sa ide erb použiť. Vec k nahliadnutiu neposkytol. Na dotáciu 

sa podáva žiadosť, komisia rozhoduje o jej pridelení.  

Mesto s Pohronským osvetovým strediskom vychádza dobre, snažilo sa im pomôcť, pani 

Petrová venovala veľa osobného času tejto činnosti, za čo jej patrí úprimné poďakovanie.  

Ulica farská sa bude realizovať v rámci finančných prostriedkov úpravy miestnych 

komunikácií, časť dlažby bola odcudzená a časť je uskladnená v areáli TS, m. p..  

Mgr. Palášthy – autor článku nesie zodpovednosť, ak sa podpíše celým menom, ak nie, 

zodpovednosť by mal niesť šéfredaktor. 
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R. Antalová – nepodpísané články by sa nemali zverejňovať.  

Ľ. Barák – je schválený Štatút Štiavnických novín, spýtal sa, či je v redakcii list s menom 

autora a telefónnym číslom? Nepodpísané veci sa nemajú zverejňovať.  

M. Kríž – odpovedal, že článok bol zverejnený tak, ako prišiel. 

Ľ. Barák – navrhol urobiť opatrenia voči tomu, čo sa deje v Štiavnických novinách.  

Mgr. Babiaková – dá posúdiť právne možnosti, nenechá hovoriť nepravdy, sú tu poslanci, 

ktorí sú členovia Komisie kultúry a CR, táto prostriedky po posúdení rozdeľuje. Prečo by sa 

MsZ a Mesto mali dať pranierovať, aby si niekto mohol vydať knihu. Čo sa týka vo vzťahu k 

VÚC, s nimi si veci vykonzultuje. Na podujatia by mali byť zmluvy.   

JUDr. Lukačko – je členom Komisie kultúry a CR, v ostatnom čase sa schvaľovali dotácie 

pánu Bártovi, členovia komisie usúdili, že mu dotácia už bola poskytnutá a skonštatovali, že 

dotácie sa nebudú schvaľovať pre tých, ktorí robia svoju činnosť komerčne. Komisia 

rozhodla, že dotácia sa neposkytne. Keby list nebol zverejnený, nemuselo k verejnému 

osočeniu dôjsť.   

Ing. Čabák – dôležité je, ako k téme prispeli Štiavnické noviny, nepočul, či je autor známy. 

K Farskej ulici, všímajú si ju aj poslanci, v rámci riešení úpravy miestnych komunikácií je 

zahrnutá do plánu, zatiaľ sa nedostala do poradia.             

 

S. Osvald, občan – dal si žiadosť na odkúpenie priestoru pred garážou. Zistil, že v tom niečo 

nesedí. Materiál neprišiel na rokovanie MsZ. Spýtal sa prečo? 

Mgr. Babiaková – žiadosť je evidovaná na MsÚ, materiál pôjde na najbližšie rokovanie MsR 

a MsZ.  

 

I. Beňo – k článku v Štiavnických novinách, týkajúceho sa prezentácie knihy pána Bártu, je 

rád, že bol zverejnený.  

Ľ. Barák – k Štatútu Štiavnických novín, bodu č. 10, redaktor má právo zaradiť veci, ale 

musí niesť aj zodpovednosť.  

RNDr. Bačík – k prenájmu priestorov školy, sú zásady hospodárenia s majetkom mesta, aj 

VÚC má svoje zásady hospodárenia so svojím majetkom. 

Ing. Čabák – k zásadám VÚC sa toto MsZ nemôže vyjadrovať, ale poslanci majú právo 

dostať odpoveď na svoje otázky, či je v redakcii ŠN meno, resp. tel. č. osoby, ktorá článok 

napísala.     

 

Poslanci MsZ: 

Ľ. Barák – poďakoval za vypílenie stromov na obchvatovej komunikácii až za ubytovňu 

SVP, š. p., spýtal sa, či budú práce pokračovať? 

- odovzdal konateľovi Bytovej správy s.r.o. list občanov ohľadne problému v bytovom dome 

na Križovatke v 120 bytovke, 

- poprial všetkým pokojné vianočné sviatky, pohodu, menej nervov, aby načerpali energiu do 

roku 2017, 

- spýtal sa, či sa plánuje ohňostroj na Námestí sv. Trojice? 

Mgr. Babiaková – robilo sa vítanie nového roka na Námestí sv. Trojice, zo strany občanov 

nebol záujem.  

Ing. Čabák – dostal informáciu ohľadne problému obyvateľov 120-bytovky, dohodlo sa 

riešenie, vec je uzavretá.  

RNDr. Bačík – vie o tomto probléme, povedia si o tom mimo rokovania MsZ.   
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Mgr. Pál – interpeloval riaditeľa TS, m. p. pána Heilera, spýtal sa, či kontajner na Klingeri 

využívajú ľudia na vývoz komunálneho odpadu, resp. majstri či tam nosia to, čo zbúrajú, čiže 

stavebný odpad? Tento treba nosiť na zberný dvor. Navrhol kontajner zrušiť a dať tam kôš na 

odpad.   

P. Heiler – rekreačné oblasti a cintoríny sú navštevované občanmi, v týchto častiach sú 

veľkokapacitné kontajnery, aj on postrehol vývoz stavebného odpadu. Spolupracujú s MsPo. 

Ak sa rozhodne, že sa zruší, bude zrušený.  

Mgr. Kratoš – páchateľ je zistený, je uložená bloková pokuta. 

 

Ing. Čamaj – okolie plavárne, sú tam samonálety, ktoré sú hlavnou príčinou znehodnotenia 

stavby garáží, 

- na otočisku treba zasypať jamy, parkovisko pred plavárňou vysypať drťou,  

- služby v plavárni, posilňovňa, bufet, či budú využívané aj verejnosťou, stoly a stoličky 

z bufetu sú preč, 

- sprchy v plavárni tečú, bude sa s tým niečo robiť? 

Mgr. Babiaková – v hale pri plavárni je posypový materiál, pred garážami autá nemajú 

parkovať, 

- statický posudok na plaváreň je objednaný, keď príde, bude sa to riešiť. 

RNDr. Bačík – zabezpečuje sa vypílenie stromov od ihriska, 

- posilňovňa a bufet, 2 roky sa to ponúkalo do prenájmu, nebol záujem, teraz  bola posilňovňa  

prenajatá spolu s bufetom, je tam zmluva, prenajímatelia tam chcú spraviť úpravy, dať tam 

posilňovacie stroje, zlepšiť hygienické podmienky a potom otvoriť posilňovňu pre verejnosť, 

ak bude bufet, tak len na prízemí, priestor bol prenajatý so súhlasom Mesta  a je v súlade so 

Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica.  

Ing. Čamaj – v každej plavárni na Slovensku funguje bufet, len tu nie, bolo by to dobré.         

 

JUDr. Lukačko – je neuveriteľné akým tempom a v neľudských podmienkach sa upratala 

cesta na Špitálke Ul. Ľ. Štúra, cesta je upravená, je prisľúbená náprava, zabudlo sa na Banky, 

sú tam 4 jamy, odpoveď neprišla, vyčistenie jazera, obhliadka bola, nemá výstup.  

Ing. Kladivíková – stanovisko vydá OÚ, odbor ŽP.  

JUDr. Lukačko – parkovacie miesta na Drieňovej, aké je riešenie? 

Mgr. Babiaková – v januári sa uskutoční stretnutie k parkovaniu, kde sa to bude riešiť.  

 

R. Antalová – tlmočila e-mail od občana mesta: „Dobrý deň, mal by som jeden dopyt na 

MsZ, ktoré bude 14.12. a chcel by som Vás poprosiť, čo by ste ho predniesla. Jedná sa o to, že 

v poslednej dobe na Križovatke, hlavne pred 120 bytovkou ale aj v parku aj uprostred bieleho 

dňa behajú potkany. Je to pre nás čo tu bývame nanajvýš nepríjemné. Je nejaká možnosť že 

by s tým niečo mesto spravilo čím najskôr, kedže si myslím že sa to bude len zhoršovať?  

S pozdravom Tomáš Hudec“ 

Mgr. Babiaková – občanom sa odpovie a situácia sa bude riešiť v zmysle VZN.  

R. Antalová – na Križovatke „v parčíku“ stromy lemujúce chodník sú prerastené, 

zachytávajú svetlo z verejného osvetlenia, ktoré sa nedostane na chodník a do parku, treba to 

opíliť,  

- oznámila poruchu verejného osvetlenia na Pechovej ulici, Hornej a Dolnej Resle.  

 

H. Koťová – žiadala opraviť mestský rozhlas na Energetikov 9, prístupová cesta na tejto ulici 

je široká, ale sú na nej odstavené autá, bola tam sanitka a ťažko prechádzala, 
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- skratka na Kolpašskej ulici popri nich nie je vyznačená ako chodník, treba to zakresliť ako 

chodník, žiadala písomnú odpoveď,  

- na stránke MŽP SR sú výzvy na možnosť zapojenia sa miest do odstraňovania čiernych 

skládok a zatepľovanie verejných budov, požiadala o písomnú odpoveď, či sa naše mesto do 

výzvy zapojilo,  

- poďakovala pánovi Turčanovi, mali vianočné posedenie s klientmi telesne a mentálne 

postihnutými, na ktorom vystúpil.  

 

Mgr. Babiaková – Mesto o výzve vie, aj v minulosti dostalo finančné prostriedky na 

likvidáciu čiernych skládok aj na zateplenie budov, teraz na budeme uchádzať o prostriedky 

na zateplenie MŠ Bratská a strechu ZŠ J. Kollára.  

 

Mgr. Palášthy – interpelácie rieši s kompetentnými priebežne, poďakoval riaditeľovi TS, m. 

p. pánovi Heilerovi za promptné riešenie vecí.     

 

Ing. Čabák – zaujímal sa, aká je aktuálna situácia na Červenej studni pri uvoľňovaní hájovne, 

resp. s realizáciou zámeru, ktorý prisľúbil úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, 

- kontajner je na Klingeri ale aj na Ul. Kyrmezera, bola tam pristavená avia, vykladali tam 

materiál, odporúčal odd. PaSM, aby urobili pešiu obhliadku verejného osvetlenia 

kompetentným zamestnancom, aby svetlá svietili plnohodnotne, nie do stromov, aby tieto boli 

opílené,  

- poďakoval sa všetkým, ktorí sa tu stretávajú, aj napriek nie vždy vľúdnej výmene názorov, 

s ktorou boli stotožnení, diskusia posúva veci dopredu, poďakoval za trpezlivosť 

a vynakladanie energie, aj zamestnancom MsÚ, samosprávy, všetkým tým, ktorí sa starajú 

o ich dobré podmienky na rokovanie. Poprosil o prepáčenie vecí, ktoré sa z jeho úst dotkli, 

bolo to z dôvodu, že išlo o vec. Situácie prežíva emotívnejšie.  

Mgr. Babiaková -  sme v čase, kedy treba hovoriť o problémoch, ktoré v meste sú.  

Dopoludnia mala rokovanie Valného zhromaždenia, týkajúce sa nemocnice, chcelo sa 

rokovať o veci zámeru umiestnenia polikliniky, so zámerom rošírenia zdravotníckych služieb, 

aby občania nemuseli chodiť po rôznych častiach mesta, zabezpečili  a rozrokovali lekárov, 

zámer využitia 1. a 2. podlažia, Svet zdravia je ochotný rokovať, žiadajú konkrétne riešenie, 

pracuje sa na tom. Tento krok je táto samospráva ľuďom dlžná.  
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14. Záver 

 

Poďakovala za spoluprácu, popriala všetkým zdravie, aj občanom tohoto mesta, pohodu 

v kruhu blízkych, do nového roku zaželala zdravie, veľa úspechov pracovných aj osobných, 

dobrú spoluprácu, aby sa mestu podarili stanovené úlohy a ciele splniť.   

 

Mestské zastupiteľstvo bolo ukončené o 17.20 hod. a prítomní sa presunuli na slávnostnú 

večeru do Súkromnej hotelovej akadémie na Drieňovej.  

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

 

 

              Ing. Ivana Ondrejmišková Mgr. Nadežda Babiaková 

                     prednostka MsÚ primátorka mesta  
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1. Antalová Renáta I I I I I I I I

2. Bačík Pavel I I I I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I I I

4. Beňo Ivan neprítomný neprítomný neprítomný I I I I I

5. Beránek Dušan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

6. Čabák Juraj I I I I I I I neprítomný

7. Čamaj Ján neprítomný 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 neprítomný I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Palášthy Karol I neprítomný I I I I I I

13. Zimmermann Marián I I I I I I I I
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1. Antalová Renáta neprítomný I I I I I

2. Bačík Pavel neprítomný I I I I I

3. Barák Ľubomír I I I I I I

4. Beňo Ivan I I neprítomný I I I

5. Beránek Dušan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

6. Čabák Juraj I I I I I I

7. Čamaj Ján neprítomný neprítomný neprítomný I I I

8. Koťová Helena I I I I I I

9. Kružlic Ján I I I I I I

10. Lukačko Dušan I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I

12. Palášthy Karol I I I I I I

13. Zimmermann Marián I I I I I I
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