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Zápisnica zo zasadnutia ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 5. decembra 2018 v zasadacej miestnosti historickej Radnice  

 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

9. Návrh na uznesenie 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

11. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

13. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ  

14. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním 

štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych 

obradov  

15. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností 

16. Určenie platu primátora mesta 

17. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta  

18. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

19. Diskusia 

20. Záver 

 

 

Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  

poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ing. Ján Čamaj, Mgr. Peter Ernek,  

                        Mgr. Milan Kabina, Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, JUDr. Dušan Lukačko,   

                        Mgr. Martin Macharik, Štefan Mičura, Ing. Matej Michalský, Mgr. Mikuláš   

                        Pál, Ing. Marian Zimmermann 

 

Na rokovaní bola 100 % účasť 
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Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór mesta 

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

RNDr. Pavel Bačík, konateľ, Bytová správa, s. r. o. 

Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

 

vedúci oddelení MsÚ:                       Ing. Jaromír Piliar, odd. organizačné, VS a SV  

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

                      PaedDr. Viera Ebert, školský úrad  

                                                          Mgr. Henrieta Godová, odd. regionálneho rozvoja a MV 

                                                           Ing. Rastislav Marko, odd. kultúry, športu a MK 

zapisovateľka:                                    Eva Turányiová  

redaktor ŠN:  Mgr. Michal Kríž 

kronikár mesta:  Mgr. Peter Chytil 

OOCR región Banská Štiavnica:        Igor Kuhn  

Mestská volebná komisia:                   Mgr. Oľga Rákayová, predsedkyňa 

 

Ďalší prítomní:  

PaedDr. Nadežda Sámel Dobrovičová, riaditeľka ZŠ J. Kollára 

Mgr. Janka Machilová, riaditeľka Centra voľného času  

Ján Petrík, bývalý predseda MsNV 

poslanci MsZ v predchádzajúcom volebnom období: Ivan Beňo, Ing. Juraj Čabák, Mgr. Karol 

Palášthy 

Ing. Peter Zorvan, PhD., riaditeľ ÚPSVaR 

Ján Petrík, ml. 

a iní 

 

1) Otvorenie 

 

     Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa začala o 13.00 

hod. hymnou Slovenskej republiky. Po jej odznení všetkých prítomných privítala primátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková a otvorila ustanovujúce zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva po komunálnych voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 10. 

novembra 2018. Skonštatovala, že je prítomných všetkých 13 novozvolených poslancov MsZ.    

 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MsZ určila primátorka mesta 

poslancov: Mgr. Jána Kružlica a Ing. Jána Čamaja.  

Písaním zápisnice poverila Evu Turányiovú, zamestnankyňu Mesta.  

Prečítala návrh programu, ktorý bol rozdelený do dvoch častí: prvá časť slávnostná (zloženie 

sľubu novozvolenej primátorky mesta a novozvolených poslancov MsZ) a druhá pracovná.  

 

3) Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018 

 

     Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Uviedla ju primátorka mesta a odovzdala slovo 

pani Mgr. Oľge Rákayovej, predsedkyni mestskej volebnej komisie. Táto prítomných  

 



- 3 - 

 

informovala o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy Mesta Banská Štiavnica, ktoré sú 

zverejnené aj na stránke mesta www.banskastiavnica.sk.  

Na základe Zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutočnili dňa 10. 11. 2018 

voľby do orgánov samosprávy Mesta Banská Štiavnica. 

Návrhy na kandidátov za poslancov mestského zastupiteľstva predložilo 7 politických 

strán, politických hnutí alebo koalícií: 

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 

2. Strana práce 

3. Koalícia – Sloboda a Solidarita, Demokrati Slovenska  

4. SPOLU  - občianska demokracia 

5. Strana rómskej koalície – SRK 

6. Koalícia – Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA 

a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 

7. Koalícia – SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana,  

ďalej návrh na kandidáta za poslanca mestského zastupiteľstva predložili 7 nezávislí 

kandidáti.  

 

Návrh na funkciu primátora predložili politické strany, politické hnutia alebo koalície:  

1. Koalícia – SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, 

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 

2. Sloboda a solidarita 

ďalej návrh na kandidáta na funkciu primátora  predložili 2 nezávislí kandidáti. 

 

     Mestská volebná komisia na svojom prvom zasadnutí konanom dňa 18. 9. 2018 predložené 

návrhy preskúmala a zaregistrovala na funkciu primátora 4 kandidátov. Na funkciu poslancov 

mestského zastupiteľstva zaregistrovala 39 poslancov.  

Pre voľby primátora mesta bol vytvorený 1 a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 

boli vytvorené 3 volebné obvody.  

Vo volebnom obvode č. 1 občania volili 6 poslancov 

Vo volebnom obvode č. 2 volili občania 6 poslancov 

Vo volebnom obvode č. 3 volili občania 1 poslanca. 

Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 8159. Volieb sa zúčastnilo 4062 voličov t. j., 

49,79 %. Z celkového počtu odovzdaných hlasovacích lístkov bol počet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 3991 a pre voľby poslancov mestského 

zastupiteľstva bol počet platných hlasovacích lístkov 3953.  

     Dňa 7. 11. 2018 sa na funkciu primátora mesta vzdal Mgr. Mikuláš Pál (nezávislý 

kandidát). 

Výsledky volieb sú nasledovné: 

Primátorom mesta Banská Štiavnica sa stala Mgr. Nadežda Babiaková - koalícia – SMER – 

sociálna demokracia,  Slovenská národná strana, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA 

(SMS). 

Podľa politickej príslušnosti zvolených kandidátov je zloženie mestského zastupiteľstva 

nasledovné:  

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku                                        0 poslancov        0 % 

2. Strana práce                                                                                      0 poslancov       0 % 

3. Koalícia – Sloboda a Solidarita, Demokrati Slovenska                   1 poslanec         7,69 % 

4. SPOLU – občianska demokracia         2 poslanci       15,38 %  

http://www.banskastiavnica.sk/


- 4 - 

 

5. Strana rómskej koalície – SRK                                                         0 poslancov      0 % 

6. Koalícia – Kresťanskodemokratické hnutie, OĽANO, NOVA        3 poslanci       23,08 % 

7. Koalícia – SMER – sociálna demokracia, SNS                                4 poslanci       30,78 % 

8. Nezávislí kandidáti                                                                           3 poslanci        23,08 % 

 

     Mestská volebná komisia pred a počas konania volieb do orgánov samosprávy riešila dva 

telefonicky podané podnety, a to konkrétne dňa 9. 11. 2018 bol prijatý telefonický podnet na 

porušovanie volebného moratória. Konkrétne malo ísť o auto červenej farby, ktoré malo 

nálepku s nápisom „Podporujem Dušana Lukačku“. Porušenie bolo v súčinnosti s MsPo 

preverené a žiadne porušenie nebolo zistené.  

     Druhý telefonický podnet bol riešený dňa 10. 11. 2018, teda v deň konania volieb do 

orgánov samosprávy. Konkrétne išlo o rozosielanie SMS-správ kandidátom na poslanca MsZ 

p. Mgr. Martinom Macharikom, kde v SMS správe informoval, koho bude voliť za primátora 

mesta a poslancov, v tom ktorom obvode, pričom bolo jasné, že on sám môže voliť len 

v jednom obvode ako každý volič.  

Zapisovateľka MVK po konzultácii s Okresnou volebnou komisiou oboznámila členov MVK 

a možnostiach riešenia situácie, a to:  

upozornením kandidáta na poslanca do MsZ 

zápisom porušenia volebného moratória a odstúpením na priestupkové konanie, kde bude 

preverené, či priestupok bol, alebo nebol spáchaný. 

 

     MVK jednohlasne odhlasovala riešenie situácie upozornením kandidáta avšak 

s podmienkou, že ak by neuposlúchol upozornenie, bude spísaný zápis a odovzdaný na 

priestupkové konanie. 

     Ďalšie porušenie zo strany kandidáta na poslanca Mgr. Macharika už nebolo zaznamenané.  

     Mestská volebná komisia počas sčítania hlasov nezistila žiadne chyby a nedostatky, ktoré 

by boli v rozpore so zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.  

     Dňa 16.11.2018 sa konalo zasadnutie MVK, kde sa členovia oboznámili s doručeným 

listom zvolenej kandidátky p. Renáty Antalovej (SPOLU – občianska demokracia), ktorá sa 

poslaneckého mandátu vzdala.  

     Na základe vyššie uvedeného listu sa MVK jednohlasne uzniesla, že p. Antalová využila 

svoje právo vzdania sa poslaneckého mandátu podľa zákona č. 180/2014 Z. z.       

     Podľa výsledkov volieb do samosprávy obcí a počtu platných hlasov poslanecký mandát 

prislúcha  Mgr. Martinovi Macharikovi, SPOLU – občianska demokracia s počtom platných 

hlasov 506.  

Všetkým právoplatne zvoleným kandidátom popriala predsedkyňa mestskej volebnej komisie 

veľa úspechov a dobrú spoluprácu. Po zložení sľubu im odovzdala osvedčenia o zvolení.  

 

4) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

  

Bod uviedol zástupca primátorky  mesta Ing. Marian Zimmermann. Požiadal prítomných, 

aby počas aktu zloženia sľubu povstali.  

Mgr. Nadežda Babiaková prečítala sľub primátora mesta podľa  § 13 Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
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Opätovne (tretí krát po sebe) zvolená primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zložila 

zákonom predpísaný sľub podaním ruky najstaršiemu poslancovi predchádzajúceho 

poslaneckého zboru Ivanovi Beňovi a podpísaním sľubu. Prevzala si z rúk Mgr. Oľgy 

Rákayovej, predsedkyne mestskej volebnej komisie osvedčenie o zvolení. Následne prevzala 

insígnie.   

  

5) Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva  

 

     Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta vyzvala novozvolených poslancov, aby 

v abecednom poradí zložili zákonom predpísaný sľub. Text sľubu prečítala Ing. Ivana 

Ondrejmišková, prednostka MsÚ. 

Sľub poslancov mestského zastupiteľstva podľa § 26 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Všetci novozvolení poslanci MsZ:  

RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ing. Ján Čamaj, Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina, 

Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Martin Macharik, Štefan 

Mičura, Ing. Matej Michalský, Mgr. Mikuláš Pál,  Ing. Marian  Zimmermann zložili zákonom 

predpísaný sľub podaním ruky primátorke mesta, vyslovením slova „Sľubujem“ a podpisom 

písomného textu sľubu. Predsedkyňa mestskej volebnej komisie Mgr. Oľga Rákayová 

každému novozvolenému poslancovi odovzdala osvedčenie o zvolení. Týmto krokom začala 

činnosť nová samospráva.  

 

6) Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej – uvedené 

v plnom znení:  

 

„Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážení prítomní!  

 

Dovoľte mi  všetkým novozvoleným poslancom  na úvod čo najsrdečnejšie zablahoželať.  

Dnes, na dnešnom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zložila sľub nová samospráva 

mesta Banská Štiavnica, primátorka a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sme dostali 

dôveru od občanov Banskej Štiavnice v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 10. novembra 

2018, aby sme vo volebnom období 2018 -  2022 viedli naše mesto. Naši spoluobčania nám 

vložili do rúk dôveru, aby sme spoločne svojou prácou riešili úlohy ďalšieho rozvoja nášho 

krásneho mesta pre spokojnejší život všetkých, ktorí tu žijeme.  

 

Zložením sľubu začína pôsobiť nová samospráva, ktorá na seba preberá zodpovednosť na 

najbližšie štyri roky za ďalší rozvoj mesta. Občania si zvolili svojich zástupcov a očakávajú 

od nás, že budeme pracovať spoločne v záujme mesta i všetkých jeho obyvateľov. Skôr, ako 

naznačím vo svojom príhovore hlavné ciele samosprávy vo volebnom období 2018 – 2022, 

dovoľte mi čo najúprimnejšie sa poďakovať za prácu v prospech rozvoja mesta všetkým 

poslancom pôsobiacim vo volebnom období 2014 - 2018.  

Hlavným cieľom našej samosprávy bude zabezpečiť ďalší rozvoj mesta a potreby občanov 

pre ich ešte lepší život v Banskej Štiavnici, aj keď viem, že nebude to vôbec jednoduché, ale 

som presvedčená, že spoločne sa nám to podarí. Hľadanie spoločných riešení si vyžaduje  
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vždy kompromis a rešpekt a verím, že sa nám to podarí pre spoločný cieľ. A k tejto spolupráci 

vás všetkých čo najúprimnejšie aj verejne vyzývam.  

Medzi priority novej samosprávy bude určite patriť:  

Statická a dynamická doprava, vybudovanie parkovísk, pokračovanie  úprav verejných 

priestranstiev a oddychových zón,  pamiatková obnova, budovanie technickej infraštruktúry,  

úprava miestnych komunikácií,  vytváranie čoraz lepších podmienok pre rozvoj školstva, 

kultúry a športu v meste, podpora voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých,  podpora 

predškolských a školských zariadení, budovanie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu, 

spolupráca s podnikateľskými subjektami, humanizácia sídlisk a verejnej zelene. Naďalej 

budeme využívať veľký potenciál, ktorý má mesto Banská Štiavnica vo svojej jedinečnosti, 

vo využití lokality UNESCO, ktorou sa hrdí naše mesto, využívajúc k tomu zákon o podpore 

cestovného ruchu. Dôsledne budeme dbať na ďalší inštitucionálny rozvoj mesta, využívajúc 

k tomu osobitný Zákon o ochrane a rozvoji územia mesta Banská Štiavnica a okolia.  

Pokračovanie bytovej výstavby, zachovávanie jedinečných tradícií nášho v minulosti 

svetoznámeho baníckeho mesta, budovanie infraštruktúry, kde sa hlavne zameriame na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií, zlepšenie ich povrchových úprav, ako aj  pokračovanie 

v budovaní kanalizácií, vypracovávanie projektových dokumentácií pre získanie externých 

finančných zdrojov. Naďalej budeme zlepšovať podmienky  pre sociálne znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva, sociálne odkázaných ľudí, seniorov. Medzi priority bude určite patriť aj 

zlepšovanie životného prostredia, a to hlavne budovaním oddychových zón, občianskej 

vybavenosti, humanizácia sídlisk a verejných priestranstiev a pokračovanie rekonštrukcie  

ďalšej technickej infraštruktúry, zavádzanie nových informačných technológií do procesu 

systému parkovania, poskytovania informácií pre návštevníkov.  

 

Banská Štiavnica ešte stále  toho potrebuje veľa, tak ako som naznačila najmä v oblasti 

dopravnej infraštruktúry, rekonštrukcie povrchových úprav ciest, statickej dopravy – 

parkovania, v pamiatkovej obnove, v úpravách verejných priestranstiev, a aj preto naše 

priority by mali smerovať do týchto oblastí.  

 

Pred komunálnymi voľbami sme prezentovali volebné programy a aj preto bude mojím 

cieľom, aby sme spoločne dokázali pretaviť ich na spoločné témy a dokázali sa spojiť 

a nadchnúť pre jeden cieľ, a to pohľadať prieniky v týchto volebných programoch a vytvoriť 

si spoločný program štvorročného volebného obdobia s krátkodobými aj dlhodobými 

zámermi. Zjednotiť sa na stratégii ďalšieho rozvoja mesta pomocť a riešiť aj problémy, ktoré 

priamo do kompetencie samosprávy nepatria – byť námomocní pri riešení problematiky 

zamestnanosti,  ako aj pri riešení problematiky zdravotníctva. Samospráva musí  riešiť aj 

otázky a problémy, ktoré vyplynú z bežného denného života v meste. O to je táto naša práca 

náročnejšia. 

 

Viem, že práca v samospráve nie je ľahká a stanovenie a plnenie cieľov si vyžaduje najmä 

finančné zdroje, preto okrem vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu samosprávy pre 

riešenie budeme plne využívať a hľadať aj externé zdroje tak zo  štátneho rozpočtu ako aj z 

európskych štrukturálnych fondov, ako aj zdroje iných investorov z neverejného sektora.  

 

Našou spoločnou úlohou bude rozhodnúť o prioritách, ale mnohokrát si to bude vyžadovať aj 

kompromisy a určitý konsenzus. V Banskej Štiavnici je ešte veľa vecí, ktoré treba riešiť 

a zlepšovať, ktoré trápia nás všetkých, čo tu žijeme, a preto tieto veci budeme principiálne 

spoločne riešiť. Ja sa chcem poďakovať aj touto cestou za dôveru, ktorú mi dali občania nášho  
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mesta a som pripravená ako primátorka spolupracovať pre ďalší rozvoj mesta a zvýšenú 

kvalitu života. Som presvedčená, že naším spoločným cieľom je lepší, dôstojnejší 

a spokojnejší život v našom meste a toto môžeme dokázať len spoločnou prácou v ľudskom 

porozumení.  

Aj preto v záujme spoluobčanov vás všetkých chcem požiadať o spoluprácu a spojenie síl pre 

jednotný cieľ - rozvoj nášho mesta.  

 

Pre organizačno administratívne zabezpečenie má banskoštiavnická samospráva dobrých 

a kvalifikovaných zamestnancov Mestského úradu na čele s prednostkou Ing. Ivanou 

Ondrejmiškovou, mestskú políciu a  pracovníkov organizácií a spoločností zriadených 

mestom. Aj z tohto miesta chcem sa im poďakovať za ich prácu v uplynulom volebnom 

období a  vyjadriť presvedčenie, že budú oporou primátorke a novému  mestskému 

zastupiteľstvu pri presadzovaní záujmov rozvoja nášho mesta, že vždy budú voliť citlivý 

prístup k ľuďom a riešiť oprávnené požiadavky našich občanov.  

 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa aj bývalému zástupcovi primátorky Ing. Mariánovi 

Zimmermannovi za jeho prácu vo volebnom období 2014 – 2018 a ešte raz aj všetkým 

poslancom v predchádzajúcom volebnom období. 

 

Novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva prajem veľa úspechov v poslaneckej 

práci a  verím, že spoločným úsilím zabezpečíme úspešné napredovanie Banskej Štiavnice, 

a dokážeme ísť za naším spoločným cieľom, ktorým je ďalší rozvoj mesta a ďalšie 

zlepšovanie podmienok pre život v Banskej Štiavnici.“  

 

7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta prečítala program pracovnej časti rokovania 

ustanovujúceho zasadnutia MsZ:  

 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

3. Návrh na uznesenie 

4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

5. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

6. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

7. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ  

8. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním 

štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych 

obradov  

9. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností 

10. Určenie platu primátora mesta 

11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta  

12. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

13. Diskusia 

14. Záver 
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V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII. ods. 19 určila hlasovanie na dnešnom 

rokovaní MsZ spôsobom použitia automatizovaného systému hlasovania. Hlasovanie 

o prijatých uzneseniach je uvedené v priloženej tabuľke.   

 

Požiadala prítomných, aby sa prezentovali a následne hlasovali.  

Návrhy na zmenu, resp. doplnenie programu neboli podané. Mestské zastupiteľstvo 

jednomyseľne prijalo  

Uznesenie č. 1/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A.  S ch v a ľ u j e  

      program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného   

      dňa 05. 12. 2018. 

 

8) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne (za 13) prijalo  

 

      Uznesenie č. 2/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.V o l í  

1. Mandátovú, volebnú  komisiu v zložení: 

          Ing. Marian Zimmermann – predseda komisie 

          Mgr. Ján Kružlic – člen komisie 

          Helena Koťová– člen komisie 

 

2. Návrhovú komisiu v zložení: 

          RNDr. Pavel Bačík - predseda komisie 

          JUDr. Dušan Lukačko– člen komisie 

          Ing. Matej Michalský – člen komisie 

 

9) Návrh na uznesenie 

 

RNDr. Pavel Bačík, predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo bez zmien jednomyseľne prijalo  

  

Uznesenie č. 3/2018 - ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo   

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

1. správu predsedu mestskej volebnej komisie o správnosti a výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy na funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov 

Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štianvica.  

2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Banská Štiavnica  
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B. K o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolená primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zložila zákonom predpísaný 

sľub  primátora mesta  

2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva  

RNDr. Pavol Bačík 

Ľubomír Barák  

Ing. Ján Čamaj 

Mgr. Peter Ernek  

Mgr. Milan Kabina 

Helena Koťová  

Mgr. Ján Kružlic 

JUDr. Dušan Lukačko 

Mgr. Martin Macharik 

Štefan Mičura 

Ing. Matej Michalský 

Mgr. Mikuláš Pál  

Ing. Marian Zimmermann 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

      3.   bol schválený program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského   

            zastupiteľstva, konaného dňa 05. 12. 2018.  

 

10) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov  

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Mgr. Babiaková – návrh je predložený v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacieho 

poriadku mestského zastupiteľstva, tretej časti, článku VII., bodu 3. RNDr. Pavel Bačík získal 

najväčší počet hlasov zo zvolených poslancov počtom 799. 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 4/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. P o v e r u j e 

 poslanca RNDr. Pavla Bačíka zvolaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva   

 v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia   

 veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

11) Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a správu uviedla Mgr. N. Babiaková, 

primátorka mesta, spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ. Navrhuje sa 

zriadenie Mestskej rady v počte 3 členov, v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických 

strán, hnutí, nezávislých poslancov. Z nezávislých kandidátov boli na člena MsR navrhnutí 

dvaja, a to RNDr. Pavel Bačík a Mgr. Mikuláš Pál, preto sa bude hlasovať o každom 

navrhnutom členovi osobitne.  
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V rozprave vystúpil navrhnutý člen mestskej rady RNDr. Pavel Bačík – vystúpil aj na 

základe toho, že Transparency International Slovensko ako jeden z dôvodov svojho  

negatívneho hodnotenia banskoštiavnickej samosprávy uviedol, že riaditelia mestských 

spoločností nemajú na svojej webovej stránke zverejnený životopis. Preto ako konateľ 

spoločnosti Bytová správa s. r. o. ho v rámci tohto bodu prečítal a uviedol, že svoje skúsenosti 

a vedomosti by chcel využiť v prospech činnosti samosprávy. 

Keďže nik iný sa o slovo neprihlásil, Mgr. Babiaková vyzvala prítomných, aby najskôr 

hlasovali o bode A. návrhu uznesenia a potom jednotlivo o každom navrhnutom členovi 

Mestskej rady. Hlasovanie o zvolených členoch je uvedené v priloženej tabuľke. Hlasovanie o 

navrhnutom členovi RNDr. P. Bačíkovi bolo nasledovné:  

prítomných 13, hlasovalo 13  za 3, proti 5, zdržalo sa 5 

za: RNDr. P. Bačík, Mgr. P. Ernek, Ing. M. Zimmermann 

proti: Mgr. M. Kabina, Mgr. M. Macharik, Š. Mičura, Ing. M. Michalský, Mgr. M. Pál 

zdržali sa: Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, H. Koťová, Mgr. J. Kružlic, JUDr. D. Lukačko 

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 5/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. Z r i a ď u j e 

     Mestskú radu  v počte 3 členov 

 

B. V o l í  

     za členov Mestskej rady poslancov Mestského zastupiteľstva: 

1. Ing. Mariana Zimmermanna 

2. Mgr. Jána Kružlica 

3. Mgr. Mikuláša Pála        

 

12) Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.    

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, zvolených mestským zastupiteľstvom. 

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje zastupiteľstvo. Hlasovalo sa o návrhu ako celku.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 6/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. Z r i a ď u j e   

     1. Komisie: 

         a) Komisiu cestovného ruchu a kultúry  

         b) Komisiu ekonomickú 

         c) Komisiu výstavby a životného prostredia 

         d) Komisiu školstva, práce s deťmi, mládežou  

         e) Komisiu športu 

         f) Komisiu sociálnu, bytovú a zdravotníctva 

         g) Komisiu pre pamätihodnosti mesta  
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         h) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov       

 v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

13) Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ  

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

O každom návrhu predsedu komisie sa hlasovalo jednotlivo. O podpredsedoch a členoch 

komisií sa hlasovalo o návrhu ako celku.   

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo   

 

Uznesenie č. 7/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. V o l í  

1. predsedu: 

a) Komisie cestovného ruchu a kultúry: JUDr. Dušana Lukačku 

b) Komisie ekonomickej: RNDr. Pavla Bačíka 

c) Komisie výstavby a životného prostredia: Mgr. Martina Macharika 

d) Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou: Mgr. Jána Kružlica 

e) Komisie športu: Ľubomíra Baráka  

f) Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva: Helenu Koťovú 

g) Komisie pre pamätihodnosti mesta: Ing. Mariana Zimmermanna  

h) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov          

    v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov:  

    Ing. Mariana Zimmermann 

 

2.  Podpredsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva: 

a)    Komisie cestovného ruchu a kultúry 

       Podpredseda: Ing. Matej Michalský 

       Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, PhDr. Jozef Labuda, CSc.,  

                                     Bc. Michal Babiak, Mgr. Juraj Magda, Ing. Štefan Filip 

 

b) Komisie ekonomickej 

    Podpredseda: Mgr. Mikuláš Pál  

    Členovia komisie: Ing. Ján Čamaj, Ing. Igor Demian, Dušan Štrbák, Ing. Matúš   

                                  Turányi, Ing. Miroslav Belovický  

     

c) Komisie výstavby a životného prostredia 

    Podpredseda: Ing. Marian Zimmermann 

    Členovia komisie: Ing. Ján Čamaj, Ing. Zuzana Mojičková, Jakub Jarábek,  

                                   Ing. Milan Klak, Ing. Miloš Janovský  

     

            d) Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou 

      Podpredseda: Ing. Marian Zimmermann 

      Členovia komisie: RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Lenka Švecová, Mgr. Radovan Blaho, 

                         Mgr. Miroslava Gregušová, PaedDr. Mária Moravčíková 
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e) Komisie športu 

    Podpredseda: JUDr. Dušan Lukačko 

    Členovia komisie: Štefan Mičura, Mgr. Karol Palášthy, PaedDr. Róbert Petro,   

                                  Monika Maruniaková 

       

f)  Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva  

     Podpredseda: Ľubomír Barák  

     Členovia komisie: Mgr. Peter Ernek, Mgr. Milan Kabina, Štefan Mičura,  

                                   Ing. Peter Zorvan, PhD. 

 

g) Komisie pre pamätihodnosti mesta 

    Členovia: PhDr. Mikuláš Čelko, Mgr. Mária Čelková, Ing. arch. Katarína Vošková,   

                    PhD. Mgr. Adriana Matejková, PhD., Mgr. Andrea Gregová,  

                    Miroslav Peťko, Mgr. Peter Chytil 

      

h)  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   

     funkcionárov  v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien   

     a doplnkov 

     Členovia komisie: RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Ján Kružlic 

 

14) Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním 

štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych 

obradov  

 

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

spracovateľkou správy je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Primátorka mesta uviedla, že poverení vykonávaním obradov môžu byť aj ďalší poslanci, ak 

prejavia záujem. Navrhla poveriť aj poslanca RNDr. P. Bačíka, ktorý bol navrhnutý za člena 

Mestskej rady, ale nebol zvolený za jej člena. Ale aj napriek tomu môže byť poverený 

vykonávaním obradov. V tom prípade by boli poverení vykonávaním obradov 4 poslanci 

MsZ.  

RNDr. P. Bačík, predseda návrhovej komisie – poďakoval za dôveru, ale prečítal návrh 

uznesenia tak, ako vyplynul z hlasovania o zriadení Mestskej rady a zvolení jej 3 členov.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo     

 

Uznesenie č. 8/2018 – ustanovujúce MsZ  

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e  

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine poverenie na vykonávanie obradov 

uzavretia manželstva a používanie štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva 

a vykonávanie  občianskych obradov pre toto volebné obdobie 

poslancov MsZ: Ing. Mariana Zimmermanna, Mgr. Jána Kružlica, Mgr. Mikuláša Pála. 

 

B. S ch v a ľ u j e  

     poverenie na vykonávanie občianskych obradov pre toto volebné obdobie: 

     Ing. Ivanu Ondrejmiškovú, prednostku MsÚ a Ing. Jaromíra Piliara, zástupcu prednostky   

     MsÚ. 
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15) Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností 

 

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

spracovateľkou je Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ.  

Mestské zastupiteľstvo najskôr odvolalo a následne volilo zástupcov mesta do orgánov 

spoločností a bez pripomienok jednomyseľne prijalo   

 

Uznesenie č. 9/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm.1) zákona NR SR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

A. O d v o l á v a  

1. Mgr. Karola Paláštyho, bývalého poslanca MsZ, z členstva v dozornej rade 

spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.,  

2. Mgr. Mikuláša Pála, poslanca MsZ, z členstva v dozornej rade spoločnosti Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.,  

3. Ivana Beňu, bývalého poslanca MsZ,  z  členstva v dozornej rade spoločnosti Bytová 

správa, s. r. o.,  

 

B. V o l í      

1. JUDr. Dušana Lukačku, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o,  

2. Mgr. Martina Macharika, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o, 

3. Mgr. Petra Erneka, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Bytová správa, s. 

r. o.,   

 

16) Určenie platu primátora mesta 

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. A. Gállová, odd. organizačné, VS a SV.  

RNDr. P. Bačík, prečítal návrh na uznesenie a po dohode s členmi návrhovej komisie 

predniesol návrh na zvýšenie platu primátora o 10 %.     

Mestské zastupiteľstvo s návrhom súhlasilo a bez pripomienok jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 10/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  U r č u j e  

podľa § 11 ods. 4, písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat primátorky mesta Banskej Štiavnice v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov vo výške 2681,- eur a jeho zvýšenie o 10 %, t. j. spolu 

2949,- € od 6. 12. 2018. 
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17) Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta  

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. A. Gállová, odd. organizačné, VS a SV.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 11/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

     v zmysle § 2 Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch   

     starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, náhradu platu za   

     nevyčerpanú dovolenku za rok 2017  v celkovej výmere 18 dní. 

 

18) Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

 

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

spracovateľkou je Ing. A. Gállová, odd. organizačné, VS a SV.  Primátorka mesta využila 

svoju právomoc a poverila zastupovaním poslanca Ing. M. Zimmermanna na plný pracovný 

úväzok.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 12/2018 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     informatívnu správu o vymenovaní poslanca MsZ Ing. Mariana Zimmermanna    

     zastupovaním primátorky mesta na plný pracovný úväzok, dňom 6. 12. 2018.   

   

19) Diskusia 

 

Mgr. N. Babiaková – avizovala novozvoleným poslancom ďalšie pracovné stretnutie, na 

ktorom sa dohodnú na pláne práce na I. polrok 2019, pripraví sa školenie pre nových 

poslancov, kde im budú podané informácie o fungovaní samosprávy a rozpočte mesta. 

Povinnosťou nových poslancov je podať majetkové priznanie.  

 

Ján Petrík, občan – prítomných pozdravil a prihovoril sa im aj ako bývalý predseda MsNV.  

Skonštatoval, že priemerný vek novozvolených poslancov je cca 50 rokov a vyslovil 

presvedčenie, že budú zastupovať všetkých občanov. Treba vychádzať z celospoločenských 

potrieb a spoločne pracovať pre Banskú Štiavnicu. Svojou činnosťou si robia predvolebnú 

kampaň pre nadchádzajúce voľby. Bude rád, ak informácie pôjdu ku voličom, ak sa zachovajú 

Štiavnické noviny a VIO TV, a občania budú mať možnosť prísť na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

Poprial pani primátorke a pánom poslancom dosť síl, zdravia a dravosti k práci, aby napĺňali 

svoje predsavzatia.  

Mgr. N. Babiaková – poďakovala pánu Petríkovi, s ktorým spoločne riešili veci v prospech 

Banskej Štiavnice, nie vždy to bolo ľahké, Námestie sv. Trojice bolo rozpadnuté, Banská  
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Štiavnica veľmi pokročila. Treba hľadať spolu riešenia, Banská Štiavnica je špecifická. Želá 

si, aby z tohto volebného obdobia vychádzali pozitívne výsledky, občania ich očakávajú.    

 

20) Záver 

 

Znovu zvolená primátorka mesta popriala prítomným krásne vianočné sviatky, pevné zdravie, 

lásku a porozumenie. Skonštatovala, že poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, 

skonštituovali sa orgány mesta a je pred nami prvý rok štvorročného volebného obdobia. 

Cieľom samosprávy je, aby Banská Štiavnica bola dobrá pre život.  

Zasadnutie ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva bolo o 15.00 hod. ukončené.  

   

 

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:  

               Mgr. Ján Kružlic Ing. Ján Čamaj 

 

 

Zapísala: 

Eva Turányiová   

 

 

 



Počet prítomných poslancov: 13  
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