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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 13. septembra 2017 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Návrh na zvýšenie výdavkov na celoplošnú opravu Ulice M. M. Hodžu  

3. Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 

4. Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta 

5. Záver 

 

 
Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

 

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

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

                            Mgr. Mikuláš Pál, Ing. Marian Zimmermann        

 

ospravedlnení: Dušan Beránek, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Karol Palášthy  

Na rokovaní bola  77 % -ná účasť 

 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

 

vedúci oddelení MsÚ:        JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právneho a správy majetku 

 Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia  

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

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

  Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta 

 

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 10 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslanci: Dušan Beránek, Ing. Juraj Čabák a Mgr. Karol 

Palášthy.        

Primátorka mesta prečítala program rokovania, ktorý navrhla doplniť o nasledovné body: 

Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavanica č. 2/209 a Správa o zahraničnej 

služobnej ceste primátorky mesta.       
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V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 19 určila hlasovanie na 

dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva spôsobom zdvihnutia ruky.   

 

Ďalej primátorka mesta navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: Ján Kružlic, predseda, 

Ľubomír Barák, člen, Ing. Ján Čamaj, člen.  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: JUDr. Dušan Lukačko a Ing. Marian 

Zimmermann.      

Za skrutátora bol určený poslanec RNDr. Pavel Bačík.   

Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo program rokovania a návrhovú komisiu a 

prijalo 

Uznesenie č. 123/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s 

dátumom 13. september  2017, s doplnením nasledovných bodov:  

           Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009             

           Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta – Wieliczka     

 

2. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Kružlic, predseda, Ľubomír Barák, člen, 

                                                     Ing. Ján Čamaj člen  

               

2.   Návrh na zvýšenie výdavkov na celoplošnú opravu Ulice M. M. Hodžu   

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

mesta, spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia. Spravodajstvo 

k bodu podala primátorka mesta - ide o rozpočtové opatrenie, ktoré vzhľadom na to, že sa 

navrhuje povolené prekročenie výdavkov v sume vyššej ako 5 000 €, podlieha  schváleniu 

Mestským zastupiteľstvom (v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta 

Banská Štiavnica, čl. 19). 

Diskusia:  

JUDr. Lukačko – spýtal sa ohľadne vodovodu, ako sa to vyrieši? 

Mgr. Babiaková – vodovod do cesty nezasiahne, pôjde popri ceste.  

Mgr. Kružlic – zvýšenie výdavkov bude hradené z vyššieho príjmu na položke parkovné, čo 

ho teší, výber je vyšší o 15 tis. €.    

Mgr. Babiaková – zvýšenie parkovného malo účinok, peniaze budú použité do ciest a 

ďalších priestorov na parkovanie. Minulý týždeň sa zúčastnila rokovania s generálnym 

riaditeľom Lesov SR ohľadne pozemkov potrebných pod výstavbu parkoviska na Mierovej 

ulici, bude sa to riešiť zámenou pozemkov. Majetko-právne sa to dotiahne, povie sa, či to 

bude plošné parkovanie alebo parkovací dom. Peniaze budú tiež použité na zaplatenie ľudí, 

ktorí koordinujú dopravu pri väčších akciách v meste.  

Ľ. Barák – ide o sumu cca 13 tis. € navyše. Spýtal sa, či pri vyhlásení súťaže sa musí 

zverejniť cena? Predbežne sa ráta s určitou sumou, odhad ceny je, je navýšenie spôsobené 

výmerou plochy? 

Mgr. Babiaková – pri vyhlásení verejného obstarávania sa musí zverejniť aj cena (výpočet 

vychádza zo spracovanej projektovej dokumentácie). Ide o verejné zdroje a tie sa musia 

zverejňovať. Robil sa prieskum trhu, ceny tovaru však nie sú stále.  
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RNDr. Bačík – keď sa robí rozpočet stavby, urobí sa predpokladaná suma, dajú sa cenové 

ponuky, predpokladaná cena zákazky a s ňou sa vypíše súťaž. Keď nie je schválený rozpočet, 

nemôže sa súťaž robiť.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov jednomyseľne prijalo  

   

Uznesenie č. 124/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

V zmysle § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 19  Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Mesta Banská Štiavnica  

s c h v a ľ u j e   

 

 povolené prekročenie výdavkov na celoplošnú opravu Ulice M. M. Hodžu v Banskej 

Štiavnici  vo výške 12 114 €, pričom tieto výdavky budú hradené z dosiahnutých  vyšších 

príjmov na položke príjem z parkovného vo výške 12 114 €. 

 

3. Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 

 

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

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

primátorka mesta. Slovenská technická univerzita, i Fakulta elektrotechniky a informatiky 

sa hrdo hlási k Banskej Štiavnici a šíri jej dobré meno doma i v zahraničí. Aj tento rok 

v dňoch 27.- 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici bude konať vedecká konferencia 

s názvom „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“, ktorú organizuje 

STU BA v spolupráci s TU Zvolen a Slovenským výborom svetovej energetickej rady. Záštitu 

nad vedeckou konferenciou prevzali Prezident SR A. Kiska, Ministerstvo školstva vedy, 

výskumu a športu SR. Prijatie zástupcov bude v obradnej sieni, kde aj odovzdá ocenenie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  

  

Uznesenie č. 125/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

informáciu, že primátorka mesta   u d e ľ u j e    podľa VZN mesta Banská Štiavnica  

č. 2/2009 – Štatútu mesta Banská Štiavnica v zmysle § 17 Cenu primátora mesta Banská 

Štiavnica: Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave  

  

4. Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta 

 

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

mesta, spracovateľkou je Mgr. H.Godová, odd. RRaMV. Spravodajstvo k bodu podala 

primátorka mesta, prečítala predloženú správu. Cieľom projektu je prezentácia lokalít 

svetového dedičstva v Európe ako nástroj udržateľného cestového ruchu a prilákanie 

návštevníkov z Ameriky a Ázie.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  
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Uznesenie č. 126/2017 
 

 Mestské zastupiteľstvo  

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

     zahraničnú služobnú cestu primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej 

do Wieliczky (PL), kde sa v dňoch 20. – 23. 9. 2017 uskutoční 2. workshop k projektu 

Cesty po európskych lokalitách svetového dedičstva – Podzemná Európa (World Heritage 

Journeys in the European Union – Underground Europe) 

 

6. Záver 

 

Po prerokovaní všetkých bodov poďakovala primátorka mesta prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 13.35 hod. ukončila. Poslancom MsZ boli rozdané 

knihy Odkazy minulosti a CD banskoštiavnických hudobných skupín.   

 

Ing. Lievajová – dala do pozornosti prípravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2018 

a výhľadovo na roky 2019, 2020. Vyzvala prítomných poslancov, aby svoje návrhy a podnety 

posielali do 30. 9. 2017 na Mestský úrad Banská Štiavnica, resp. na adresu 

kamila.lievajova@banskastiavnica.sk.  

 

 

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou. 

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: 

      JUDr. Dušan Lukačko  Ing. Marian Zimmermann 

 

 

 

 

Zapísala: 

Eva Turányiová  
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1. Antalová Renáta I I I I

2. Bačík Pavel I I I I

3. Barák Ľubomír I I neprítomný I

4. Beňo Ivan I I I I

5. Beránek Dušan neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

6. Čabák Juraj neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

7. Čamaj Ján I I I I

8. Koťová Helena I I I I

9. Kružlic Ján I I I I

10. Lukačko Dušan I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I

12. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marián I I I I

10 0 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 13. 09. 2017 

123/2017 124/2017 125/2017 126/2017

10 10 9 10


