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Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 20. marca 2018 

 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Projekt „Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici“ 

3. Projekt „Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici – 

Štefultove“  

4. Záver 

 

Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

 

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

                            Beránek,  Ing. Juraj Čabák, Ing. Ján Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján   

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

ospravedlnený:    Ing. Marian Zimmermann 

 

Na rokovaní bola  92  % -ná účasť 

 

 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

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 14:05 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. Neskôr prišiel poslanec Ľubomír Barák. Ospravedlnil sa poslanec  

Ing. Marian Zimmermann.        

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, skrutátor JUDr. 

Dušan Lukačko. Ďalej primátorka mesta navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: Ing. 

Juraj Čabák, predseda, Ľubomír Barák, člen, Helena Koťová, členka.  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  RNDr. Pavel Bačík a Dušan Beránek.      
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Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Iné návrhy na zmenu programu neboli a Mestské zastupiteľstvo prijalo   

 

Uznesenie č. 29/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s    

    dátumom 20. marec  2018 

 

       2. návrhovú komisiu v zložení:  

           Ing. Juraj Čabák, predseda, Ľubomír Barák, člen, Helena Koťová, členka      

 

2. Projekt „Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej 

Štiavnici“ 

 

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

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

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – uviedla, že Mesto Banská Štiavnica sa 

uchádza v II. kole o dotáciu v rámci Výzvy Prezídia HaZZ na opravu a modernizáciu budov 

hasičských zbrojníc. K žiadosti je potrebné doložiť uznesenie mestského zastupiteľstva 

o schválení povinného 5 % spolufinancovania. Termín na predloženie žiadosti je do 6. 4. 

2018.  

Diskusia:   

Mgr. Pál – už sa to schvaľovalo, boli sme neúspešní a schvaľuje sa to znovu? Je nová výzva? 

Mgr. Babiaková – áno, je nová výzva. Povinnou prílohou je aj záväzok žiadateľa, že 

vlastníctvo k stavbe hasičskej zbrojnice sa nezmení po dobu 10 rokov od dokončenia 

stavebných úprav.   

Mgr. Kružlic – v I. kole bolo podporených cca 500 žiadateľov, je šanca, že v II. kole nám 

žiadosť prejde.  

D. Beránek – v I. kole bolo rozdelených 38 mil. €, pre každého je to cca 31 tis. €, nie každý 

žiada plnú sumu. Pri podaní žiadostí boli nedostatky z našej strany, preto neboli podporené. 

Teraz je šanca, že prejdú všetky.  

Ľ. Barák – podmienkou je, že vlastníctvo v prospech Mesta Banská Štiavnica sa nezmení po 

dobu 10 rokov od dokončenia stavebných úprav. On je vlastníkom susednej nehnuteľnosti, 

v minulosti sa robila na hasičskej zbrojnici výstavba veže na sušenie hadíc, spýtal sa, či je ešte 

potrebná, stavba hasičskej zbrojnice sa menila, zakryli sa okná. Zaujímal sa, či je možná 

prestavba, treba si prejsť susediace domy (zboku je pivnica). Je za predložený materiál.  

Mgr. Babiaková – podmienky výzvy sú dané, dá sa riešiť aj ďalšia rekonštrukcia.  

Ing. Čabák – spýtal sa, či bola suma predtým špecifikovaná, má sa schváliť materiál 

a poslanci nevedia, koľko je rozpočet na elektrickú inštaláciu, omietky, podlahy. Nevie, či 

náklady na rekonštrukciu, ktorá sa naplánovala, budú 31 500 €, alebo viac. Keď sa práce 

začnú, zistí sa, že peniaze budú postačovať na časť prác. Aby sa docielilo, že priestory budú 

užívania schopné. Bolo by korektné, aby sa pri schvaľovaní dostalo členenie v kapitolách, kde 

bude uvedené po položkách, čo sa bude realizovať. Takto sa to schváli, nevie sa, čo bude 

konkrétne urobené.  

Ing. Ondrejmišková – Projektová dokumentácia je vypracovaná, jej súčasťou je aj výkaz 

výmer. Sumy sú uvedené z existujúceho rozpočtu, ktorý ešte nebol predmetom verejného  
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obstarávania. Sú vypísané práce a položky, ktoré sa budú realizovať. Sumy ku konkrétnym 

položkám nie sú ešte vysúťažené. Sumy v predloženej správe sú z projektovej dokumentácie, 

ktorú spracoval architekt 

Ľ. Barák – ide o celkovú sumu, či je 31 tis. € postačujúce na opravy, ktoré sú uvedené? Či 

nebude potrebné viac? 

Mgr. Godová – rozpočet je urobený presne na práce, ktoré sú uvedené.            

JUDr. Lukačko – práce nie sú vysúťažené, hovorí sa o cenách maximálnych. Môže zostať aj 

rezerva.  

Ing. Čabák – bolo by korektné, keby boli uvedené v kapitolách všetky plánované 

rekonštrukčné práce v sume 31 500 €.  

Mgr. Godová – rozpočet je presne 31 500 €, je spracovaný len na sumu a práce, ktoré sú 

uvedené.  

Ing. Ondrejmišková – ak je taká požiadavka, do budúca sa bude predkladať položkovitý 

rozpočet.  

RNDr. Bačík – práce sú dané a rozpočtované. Verejné obstarávanie môže ceny znížiť. Môže 

sa však objaviť niečo, čo nie je predvídané, práce naviac.  

Ing. Čabák – spýtal sa, či všetci vedeli, že práce sú rozpočtované na sumu 31 500 €? 

JUDr. Lukačko – má za to, že objem práce vychádza z projektovej dokumentácie. 

Predložený materiál študoval doma, iné informácie nemá.  

Mgr. Babiaková – keďže už neboli ďalšie pripomienky, vyzvala prítomných, aby predložili 

doplňujúci, resp. pozmeňujúci návrh na uznesenie. Žiadny iný návrh nebol predložený.  

Predseda návrhovej komisie Ing. Čabák  prečítal predložený návrh uznesenia a  Mestské 

zastupiteľstvo  prijalo  

  

Uznesenie č. 30/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.   S c h v a ľ u j e  

1. Predloženie žiadosti o dotáciu a výšku spolufinancovania projektu s názvom „Obnova 

vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici“, v rámci Výzvy č. VI. 

Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov 

na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 

526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR vo výške 5 

% z celkových predpokladaných výdavkov projektu nasledovne:  

 

  Výška spolufinancovania 5%                :         1 575,- € 

Výška požadovanej dotácie 95%           :      29 925,- € 

 Celková výška oprávnených výdavkov :      31 500,- € 

 

2.  záväzok, že vlastníctvo k stavbe súp. č. 66, postavenej na pozemku parc. č. CKN 

2392/1 vo výmere 357 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v katastri 

nehnuteľností Okresného úradu Banská Štiavnica, katastrálny odbor pre okres Banská 

Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 1 v prospech 

vlastníka Mesto Banská Štiavnica sa nezmení po dobu 10 rokov od dokončenia 

stavebných úprav.  
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3. Projekt „Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej 

Štiavnici – Štefultove“  

 

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

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

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – tak ako v predchádzajúcom bode, aj 

v prípade hasičskej zbrojnice na Štefultove sa Mesto Banská Štiavnica uchádza v II. kole 

o dotáciu v rámci Výzvy Prezídia HaZZ na opravu a modernizáciu budov hasičských 

zbrojníc. K žiadosti je potrebné doložiť uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení 

povinného 5 % spolufinancovania. Termín na predloženie žiadosti je do 6. 4. 2018.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 31/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.   S c h v a ľ u j e  

1. Predloženie žiadosti o dotáciu a výšku spolufinancovania projektu s názvom „Obnova 

vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici - Štefultove“, v rámci 

Výzvy č. VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra SR na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov 

na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR vo výške 5 % 

z celkových predpokladaných výdavkov projektu nasledovne:  

 

 Výška spolufinancovania 5%                :         1 575,- € 

Výška požadovanej dotácie 95%           :      29 925,- € 

 Celková výška oprávnených výdavkov :       31 500,- € 

 

2. záväzok, že vlastníctvo k stavbe súp. č. 274, postavenej na pozemku parc. č. CKN 860 

vo výmere 169 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej v katastri nehnuteľností 

Okresného úradu Banská Štiavnica, katastrálny odbor pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 1 v prospech vlastníka Mesto 

Banská Štiavnica sa nezmení po dobu 10 rokov od dokončenia stavebných úprav.  
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4.  Záver 

 

Po prerokovaní bodov programu primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 14:35 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 

 

 

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

 

       I. overovateľ:                                                            II. overovateľ: 

                 RNDr. Pavel Bačík                                                 Dušan Beránek  

 

 

 

zapísala:  

Eva Turányiová  

 

 

 

 



Účasť na rokovaní: 

prítomní:        12  –   Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Dušan Beránek, Ivan Beňo, Ing. Juraj  Čabák, Ing. Ján Čamaj,    

                                  Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Mikuláš Pál    

ospravedlnený: 1 –    Ing. Marian Zimmermann 

V tabuľke je uvedený aktuálny počet poslancov, ktorí hlasujú k danému uzneseniu.  

 

 

Uznesenie č. 
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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 I I I

5. Beránek Dušan I I I

6. Čabák Juraj I I I

7. Čamaj Ján I I I

8. Koťová Helena I I I

9. Kružlic Ján I I I

10. Lukačko Dušan I I I

11. Pál Mikuláš I I I

12. Palášthy Karol I I I

13. Zimmermann Marián neprítomný neprítomný neprítomný

12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 20. 3. 2018 

29/2018 30/2018 31/2018

12 12 12


