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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 8. februára 2017 

 
 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Správa k výstavbe objektu športovej haly v meste Banská Štiavnica  

3. 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. Mikuláš Pál,  Ing. Marián Zimmermann  

 

Ospravedlnení: Dušan Beránek, Mgr. Karol Palášthy  

Na rokovaní bola  85 % -ná účasť 

 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór Mesta  

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p.  

 

vedúci oddelení MsÚ:        Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  

                                            JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku 

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

                                            Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. regionálneho rozvoja a MV 

                                            PaedDr. Viera Ebert, metodik školského úradu 

  Mgr. Michal Kríž, redaktor ŠN 

zapisovateľka:                     Eva Turányiová  

Ďalší prítomní: 

Slovanet - VIO TV    

 

1. Otvorenie 

 

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

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

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

uznášaniaschopné. Z neúčasti sa ospravedlnili poslanci Mgr. Karol Palášthy a Dušan Beránek.      

Primátorka mesta prečítala program rokovania, nik nenavrhol jeho zmenu, resp. doplnenie.    

 

 

 



- 21 - 

 

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

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom zdvihnutia ruky. Za skrutátora určila 

poslanca RNDr. Pavla Bačíka.   

Ďalej navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: Ing. Juraj Čabák, predseda, Helena 

Koťová, členka, Mgr. Ján Kružlic, člen.   

 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Ľubomír Barák a Mgr. Mikuláš Pál.  

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. 12/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s dátumom 

8. február 2017 

2. návrhovú komisiu v zložení:            Ing. Juraj Čabák, predseda 

 Helena Koťová, členka  

 Mgr. Ján Kružlic, člen   

 

2. Správa k výstavbe objektu športovej haly v meste Banská Štiavnica  

 

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

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

primátorka mesta – prečítala predloženú správu, v prípade záujmu je do 15. 2. 2017 

potrebné doručiť na Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vyjadrenie. Mesto navrhuje 

výstavbu haly pri Základnej škole Jozefa Kollára, nájom by bol symbolický 1 € na 40 rokov. 

Výstavba bude podobná ako v prípade multifunkčného ihriska, ktoré tu bolo vybudované.  

Diskusia:  

Mgr. Pál – spýtal sa, či existuje finančná analýza na réžiu? 

Mgr. Babiaková – prevádzkovateľom ľadovej plochy bude Slovenský zväz ľadového hokeja.  

JUDr. Lukačko – hala bude mať podobné rozmery ako hala v Salamandre - Resort, náklady 

sa dajú zistiť od nich.   

Mgr. Kružlic – z mapky nie je jasné, kde bude hala umiestnená. Spýtal sa, či bude mať hala 

aj svoje zázemie?   

Mgr. Godová – na výstavbu sa vyberá lokalita, kde je možnosť napojenia na existujúce 

zázemie, resp. sa postaví nové.  

RNDr. Bačík – náklady budú v prepočte od 36 – 72 tis. € ročne, v prípade Banskej Štiavnice 

to bude skôr nižšia suma. K bodu č. 5 „Zároveň je potrebné zo strany samosprávy predbežne 

sa zaviazať k odberu navrhnutých produktov pre vybavenie vonkajších športovísk a ich 

umiestnenie pri budovaní vonkajšieho areálu.“ Toto by sa časom muselo vyriešiť. Je za 

schválenie zámeru, myšlienka je dobrá. Treba rátať s nákladmi a otázne je, či tu bude dostatok 

užívateľov? 

Ľ. Barák – je zarazený prístupom SZĽH, ktorý projekt vymyslel. Hala má rozmery, ktoré nie 

sú dostatočné na konanie súťaží. Je dobrá na rozvoj základného korčuľovania. Mala by mať 

aspoň základný rozmer na hranie zápasov. Je tu návrh, myšlienka nie je zlá, schváli sa 

prenájom dotknutého územia na 40 rokov za symbolickú cenu 1 €. SZĽH vymyslel hokejové  
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haly pre deti, aby športovali vo veľkých mestách. Má obavy, že Mesto už v budúcnosti takúto 

halu nevybuduje. Otázkou je, či sa budú vedieť „hodiny“ predať. Obáva sa, že po 15-tich 

rokoch tu budú nástrahy a riziká. Aké bude napojenie a šatne, zarazil ho rozmer, tento rozmer 

spĺňa náhradné plochy na haly, nie je vysvetlené riziko, keď sa nenaplnia hodiny žiakov. 

V našom prípade ide o malý satelit, deti do 10 rokov ho využijú, keď budú hrať súťaže, budú 

odchádzať do väčších miest. Nemôže za to hlasovať, rozmer haly je malý.  

Ing. Zimmermann – prvým krokom je odsúhlasenie zámeru. Nevieme, či budeme úspešní. 

V Banskej Štiavnici sme mali myšlienku, že by tu bola hala s chladiacim systémom.  

Ľ. Barák – nesúhlasí, hlasuje sa o zámere a rozmere ihriska 20 x 40 m. V meste je 10 

telocviční, nemáme potrebný rozmer na hranie súťaží.  

Mgr. Babiaková – určite sa nepodpíše niečo, čo bude nevýhodné pre mesto. Treba sa 

ponukou zaoberať a prehodnotiť ju. Nevie, či budeme úspešní, ale pôjde za tým.  

JUDr. Lukačko – je to ponuka, treba sa jej chytiť. Je to prínos pre cestovný ruch. Pre neho 

budú rozhodujúce podmienky, ktoré budú bližšie určené.  

H. Koťová – materiál je zverejnený na stránke mesta, ľudia sa zámeru tešia.  

Mgr. Babiaková – keďže už neboli ďalšie pripomienky, dala hlasovať o návrhu uznesenia, 

ktorý v upravenej podobe (odporúčanie Mestskej rady z 8. 2. 2017) prečítal člen návrhovej 

komisie.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo        

           
Uznesenie č. 13/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  

1.  zámer realizácie projektu „Výstavba objektu športovej haly v meste Banská Štiavnica“ 

2.  zámer  na priamy  prenájom  majetku   Mesta  Banská Štiavnica, a to   

    časť pozemku parc. č. C KN 5333/1, o výmere cca 6 000 m
2
, ktorá bude odčlenená    

    geometrickým plánom  z pôvodného pozemku parc. č. C KN 5333/1, v celkovej  výmere    

    95 529 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, na dobu najmenej 40 rokov za symbolickú cenu   

    1,00 €. 

    Nehnuteľnosť je  vedená  v KN na LV č. l (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec   

    Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, v prospech Mesta Banská Štiavnica. 

3. spôsob prenájmu majetku uvedeného pod  bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a,   

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

    predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Slovenský zväz ľadového hokeja.   

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

    SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení:  
    Ide o projekt vo verejnom záujme, s cieľom rozšírenia športovej infraštruktúry v meste.   

    Návrh výstavby športovej haly so zameraním na získavanie základov pre možnosť ďalšieho   

    rozvoja športu pod vedením odborníkov od Slovenského zväzu ľadového hokeja.  

5. V prípade úspešnosti zámeru výstavby športovej haly budú všetky podmienky uzatvorenia   

     nájomnej zmluvy, s upresnením finančných a ostatných vzťahov medzi zmluvnými   

     stranami, prerokované v Mestskom zastupiteľstve a  upresnené pred uzatvorením nájomnej   

     zmluvy. V prípade nevýhodnosti, resp. nerealizovateľnosti podmienok z nejakých dôvodov   

     pre Mesto Banská Štiavnica, takáto zmluva uzatvorená nebude.   
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3. Záver 

 

Po prerokovaní materiálu primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva o 13.50 hod. ukončila. Zároveň prítomných pozvala na prezentáciu 

projektu, týkajúceho sa riešenia odpadového hospodárstva v Banskej Štiavnici.  

 

 

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

 

               Ing. Ivana Ondrejmišková                                    Mgr. Nadežda Babiaková 

                      prednostka MsÚ                                                   primátorka mesta 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

      I. overovateľ:   II. overovateľ:  

      Ľubomír Barák  Mgr. Mikuláš Pál  

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Eva Turányiová  
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1. Antalová Renáta I I

2. Bačík Pavel I I

3. Barák Ľubomír I I

4. Beňo Ivan I I

5. Beránek Dušan neprítomný neprítomný

6. Čabák Juraj I neprítomný

7. Čamaj Ján I I

8. Koťová Helena I I

9. Kružlic Ján I I

10. Lukačko Dušan I I

11. Pál Mikuláš I I

12. Palášthy Karol neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marián I I

11 0 0 0 8 0 1 1

Počet prítomných: 11 10

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: . 08. 02. 2017

12/2017 13/2017


