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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 3. januára 2018 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Projekt „Nové stojiská v lokalite ŠOBOV, pre zdravší život rómskych komunít“ 

3. Projekt „Rekonštrukcia komunitného centra v Banskej Štiavnici“ 

4. Záver 

 

 

Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

 

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

                            Ing. Juraj Čabák, Ing. Ján Čamaj, Mgr. Ján Kružlic, JUDr. Dušan Lukačko,      

                            Mgr. Mikuláš Pál, Ing. Marian Zimmermann        

ospravedlnení:    Ivan Beňo, Helena Koťová, Mgr. Karol Palášthy 

 

Na rokovaní bola  77 % -ná účasť 

 

 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p.  

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

oddelenia MsÚ:               Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. regionálneho rozvoja a MV 

                                         Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta  

 

zapisovateľka:                  Eva Turányiová  

 

 

 

 

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. Ospravedlnili sa poslanci: Ivan Beňo, Helena Koťová, Mgr. Karol 

Palášthy.       

Primátorka mesta prečítala program rokovania.  

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

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom zdvihnutia ruky.   

Ďalej primátorka mesta navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Pavel Bačík,  

predseda, Dušan Beránek, člen, Ing. Ján Čamaj, člen.  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  Renáta Antalová a Ľubomír Barák.     
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Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané z dôvodu, že do 5. 1. 2018 je termín na podanie žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na MV SR, kde prílohou bude aj schválené 

uznesenie.    

Primátorka mesta popriala prítomným všetko dobré do nového roku, novoročné stretnutie 

bude 8. 1. 2018 v hoteli Grand Matej, poďakovala poslancom za spoluprácu a prácu vykonanú 

v roku 2017 , do nového roka popriala veľa úspechov, pohody, osobných a pracovných 

úspechov, zdravia a aby sa darilo mestu a spoločne urobili veci pre ľudí v našom meste.   

Iné návrhy na zmenu programu neboli a Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

Uznesenie č. 1/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s 

dátumom 3. január 2018 

2. návrhovú komisiu v zložení:  

            RNDr. Pavel Bačík, predseda, Dušan Beránek, člen, Ing. Ján Čamaj, člen   

 

2. Projekt „Nové stojiská v lokalite ŠOBOV, pre zdravší život rómskych 

komunít“ 

 

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

MsÚ, spracovateľkou je RNDr. Z. Šušková, odd. RR a MV. Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta. Mesto Banská Štiavnica na základe výzvy Riadiaceho 

orgánu dopĺňa  žiadosť o NFP v rámci Výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná 

os  č.6, špecifický cieľ 6.1.1 – Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu 

a odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok vrátane 

eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky k projektu  s názvom „Nové stojiská 

v lokalite ŠOBOV pre zdravší život rómskych komunít.“ Riadiaci orgán vyžiadal nájomnú 

zmluvu na pozemok, na ktorom budú vybudované stojiská, ktorý je vo vlastníctve Rudných 

baní, š. p.. Nájomná zmluva bola odoslaná na podpis Rudným baniam, š. p. s prísľubom, že 

najneskôr do 5. 1. 2018 podpísanú nájomnú zmluvu zašlú späť.  

Diskusia:  

Ľ. Barák -  predpokladá, že nádoby na odpad nebudú na triedený odpad. Spýtal sa, či sa tam 

neumiestnia aj nádoby na separovaný odpad a či je možné umiestniť ich na jednu stranu? 

Mgr. Babiaková – môžu sa dať aj takéto, keby sa nádoby umiestnili na jednu stranu, občania 

by prechádzali cez cestu.  

Ľ. Barák – predpokladá, že výber poplatku v tejto časti nie je uspokojivý.   

Ing. Zimmermann – v niektorých prípadoch je Mesto osobitným príjemcom sociálnej dávky, 

z toho sa občanom strhávajú poplatky.   

RNDr. Bačík – teraz sa dostáva do popredia osobný bankrot, v prípade dlžôb sa tieto môžu 

odpustiť. Zatiaľ má jednu takúto žiadosť, dostane sa to správcovi konkurznej podstaty.  

Ing. Čabák – k bodu má 3 veci:  

- mnohí podporujú sociálne slabších, 

- toto bude príležitosť na vytvorenie podmienok pre udržanie poriadku, možnosť separácie 

bude v komunitnom centre výchovou k používaniu stojísk,   

- osobný bankrot, Mesto bude môcť uplatňovať svoje požiadavky, vníma to pozitívne.  
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JUDr. Lukačko – spýtal sa, či je spolufinancovanie prípadných neoprávnených výdavkov 

projektu z rozpočtu povinné? 

Mgr. Babiaková – áno, je to vo všetkých projektoch.   

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov jednomyseľne prijalo    

 

Uznesenie č. 2/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  R u š í  

        Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 92/2017 zo dňa 9. 8. 2017. 

 

B. S c h v a ľ u j e  

1.  predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného 

programu Ľudské zdroje v rámci výzvy: 

kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1, 

názov projektu: „Nové stojiská v lokalite ŠOBOV pre zdravší život rómskych komunít“, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným Plánom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica na roky 2015 – 2024 a platným 

Územným plánom mesta Banská Štiavnica, 

 

2.  zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na povinné 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu nasledovne:  

 

výška spolufinancovania 5%                 :      1 389,23 € 

výška požadovanej dotácie 95%           :     26 395,35 €  

celková výška oprávnených výdavkov :     27 784,58 € 

 

3. zabezpečenie spolufinancovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 

 

3. Projekt „Rekonštrukcia komunitného centra v Banskej Štiavnici“ 

 

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

MsÚ, spracovateľkou je RNDr. Z. Šušková, odd. RR a MV.  Spravodajstvo k bodu podala 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  Projekt bude riešiť rekonštrukciu komunitného 

centra, kde dispozičnou zmenou jestvujúcich priestorov objektu, dôjde k plošnému zväčšeniu 

komunitného centra, pričom nedôjde k zmene zastavanej plochy jestvujúceho objektu. 

Rekonštrukcia sa bude týkať nasledovných stavebných úprav: 

- zväčšenie plochy klubovej miestnosti, 

- optické oddelenie chodby v klubovni, 

- vytvorenie priestoru kuchyne určenej pre praktické tréningy varenia, skladu materiálu 

a pomôcok, hygienických zariadení navrhnuté s ohľadom na využívanie osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu, miestnosti pre upratovacie pomôcky (výlevka), 

- dobudovanie predsiene, z ktorej sa bude vchádzať do klubovej miestnosti a kancelárie 

komunitných pracovníkov,  
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- vytvorenie kancelárie pre komunitných pracovníkov,  

- vytvorenie technickej miestnosti s kotlom na pevné palivo, odvod spalín z kotla bude 

riešený pomocou nového komínového telesa vedeného pred fasádou objektu,  

- zateplenie objektu – komunitného centra.  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  

  

Uznesenie č. 3/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  R u š í  

        Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 135/2017 zo dňa 25. 10.2017. 

 

B. S c h v a ľ u j e  

1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť 

operačného programu Ľudské zdroje v rámci výzvy: 

   kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2, 

   názov projektu: Rekonštrukcia Komunitného centra v Banskej Štiavnici, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Banská Štiavnica na roky 2015 – 2024 a platným Územným plánom mesta 

Banská Štiavnica, 

 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na povinné 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu nasledovne:  

 

výška spolufinancovania 5%                 :      5 129,60 € 

výška požadovanej dotácie 95%           :     97 462,39 €  

celková výška oprávnených výdavkov :   102 591,99 €, 

 

3. zabezpečenie spolufinancovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Záver 

 

Po prerokovaní bodov programu primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie MsZ o 13.30 hod. ukončila.  

 

 

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:  

                  Renáta Antalová Ľubomír Barák  

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Eva Turányiová  

 

 

 

 

 

 

 



Účasť na rokovaní: 

prítomní: 10 –  Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Dušan Beránek, Ing. Juraj  Čabák, Ing. Ján Čamaj,    

                           JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Ján Kružlic, Mgr. Mikuláš Pál, Ing. Marian Zimmermann     

ospravedlnení: 3 – Ivan Beňo, Helena Koťová, Mgr. Karol Palášthy 

V tabuľke je uvedený aktuálny počet poslancov, ktorí hlasujú k danému uzneseniu.  
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1. Antalová Renáta I I I

2. Bačík Pavel I I I

3. Barák Ľubomír I I I

4. Beňo Ivan neprítomný neprítomný neprítomný

5. Beránek Dušan I I I

6. Čabák Juraj I I I

7. Čamaj Ján I I I

8. Koťová Helena neprítomná neptrítomná neprítomná

9. Kružlic Ján I I I

10. Lukačko Dušan I I I

11. Pál Mikuláš I I I

12. Palášthy Karol neprítomný neprítomný neprítomný

13. Zimmermann Marián I I I

10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 3. 1. 2018 

1/2018 2/2018 3/2018

10 10 10


