
- 85 -  

 

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 28. mája 2019 v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti 

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp  

5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2019  o financovaní škôl 

6. Správa o stave majetku po vykonanej inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2018 

7. Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2018  

8. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2018 

9. Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie   

10. Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2018 

11. Majetkové veci mesta 

a) Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7 (kupujúci Marián Maruniak)   

b) Kúpa chodníka na Ul. Poľovnícka a chodníka na Ul. Ľ. Štúra  

12. Informatívna správa o prepravnej službe v meste Banská Štiavnica  

13. Rôzne  

14. Interpelácie a dopyty  

15. 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  

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

Peter Heiler, riaditeľ, TS m. p. 

PhDr. Peter Šemoda, zástupca náčelníka MsPo 

 

oddelenia MsÚ:                Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV  

                                          Oľga Nigríniová, odd. právne a správy majetku  

                                          Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia   

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

                                          RNDr. Zuzana Šušková, odd. regionálneho rozvoja a MV 

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

                                          PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  

 Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku  

zapisovateľka:                                    Eva Turányiová  

redaktor ŠN:  Mgr. Michal Kríž 

OOCR región B. Štiavnica:                Igor Kuhn  

 

 

Ďalší prítomní:  

VIO TV 

My Žiara  

Mgr. Martina Račková, občianka mesta  

 

 

 

1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 10:05 hod. otvorila a viedla 

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

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 12 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Neskôr prišiel poslanec Ľubomír Barák.         

     

Primátorka mesta prečítala program rokovania. Oznámila, že pán Roman Cerulík listom zo 

dňa 25. 5. 2019 oznámil, že žiada stiahnutie svojej žiadosti na zámenu lesných pozemkov v k. 

ú. Banská Štiavnica z rokovania MsZ.    

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

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom použitia automatizovaného systému 

hlasovania.  

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

predseda, Mgr. Ján Kružlic, člen, Milan Kabina, člen.  

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:  Štefan Mičura a Helena Koťová.     

Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Návrhy na zmenu programu rokovania boli podané nasledovne:  

Mgr. M. Kabina – dal návrh za skupinu poslancov na zmenu programu nasledovne: vypustiť 

bod č. 11, to je majetkové veci mesta a zaradiť ich na najbližšie rokovanie MsZ spolu 

s návrhom VZN o parkovaní. Ku cenám pozemkov sa chceli stretnúť najskôr so znalcom 

a s primátorkou mesta.  
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Mgr. N. Babiaková – súhlasila, nemá s tým problém, ale navrhla niektoré majetkové veci 

ponechať v programe, a to 11e) Zámer na prevod bytu na Nám. sv. Trojice č. 7 a 11h) Kúpa 

chodníka na Poľovníckej ulici a chodníka na Ul. Ľ. Štúra.  

H. Koťová – je aj za ponechanie bodu 11a) Prenájom časti pozemku pre Jozefa Kotoru.  

Ľ. Barák – v majetkových veciach sú žiadosti, ktorých proces pri spracovaní, kým sa dostanú 

na rokovanie MsZ trvá aj 2 – 3 mesiace. Sú k nim spracované znalecké posudky, ktoré majú 

obmedzenú dobu platnosti. Je za to, aby sa nevypúšťali z programu zámery.  

RNDr. P. Bačík – nemyslí si, že „sedenie“ so znalcom pomôže, pomohlo by rokovanie 

s pozemkovým fondom, ako sa predávajú lesy. Mesto nemusí predávať za cenu určenú 

znaleckým posudkom. Ak sa chce predávať, znalec nepomôže.  

Ľ. Barák – je za to, keď sa zámer prehodnotí, aby každý poslanec išiel do svojho volebného 

obvodu a posúdil pozemky v teréne. Proces na úrade ide, po čase môže žiadateľ od svojej 

žiadosti odstúpiť.  

Mgr. P. Ernek – faktickou pripomienkou na poslanca RNDr. P. Bačíka – nie je jasné, prečo 

takto postupovať. Mesto by malo dostať viac, ako dalo. Znalec určí cenu, ku každému bodu sa 

treba vyjadriť. Znalec vychádza z tabuliek, nedá sa ho prinútiť stanoviť vyššie ceny.  

Iné návrhy na zmenu programu neboli podané. 

Postupne sa hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch programu rokovania: 

Mgr. N. Babiaková – na základe žiadosti pána Romana Cerulíka stiahnuť bod č. 11n). 

prítomných 13, hlasovalo 13   za 13, proti 0, zdržalo sa 0 

Mgr. M. Kabina – stiahnuť majetkové veci, okrem bodu 11e) a 11h). 

Hlasovanie:  

prítomných 12, hlasovalo 12  za 7, proti 0, zdržalo sa 5 

za: Mgr. Kabina, H. Koťová, JUDr. Lukačko, Mgr. Macharik, Š. Mičura, Ing. Michalský,   

      Mgr. Pál 

zdržalo sa: RNDr. Bačík, Ľ. Barák, Ing. Čamaj, Mgr. Ernek, Mgr. Kružlic 

neprítomný: Ing. Zimmermann 

O ďalšom návrhu, ktorý podala H. Koťová, bolo hlasovanie bezpredmetné.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 63/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s 

dátumom  28. máj 2019 s vypustením majetkových vecí pod písmenami: a), b), c), d), 

f, g), i), j), k), l), m), n), o.  

2. návrhovú komisiu v zložení:  

           JUDr. Dušan Lukačko, predseda, Mgr. Ján Kružlic, člen, Mgr. Milan Kabina, člen 

 

2. Kontrola plnenia uznesení  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila a spracovala ju, taktiež spravodajstvo 

k bodu podala  Ing. I. Ondrejmišková, prednostka MsÚ – uviedla, že plnenie jednotlivých 

uznesení je uvedené v materiáli, v prípade otázok na tieto zodpovie. 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
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Uznesenie č. 64/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa  

     21. marca 2019. 

 

3. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 

o podnikateľskej činnosti 

 

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

spracovateľkou je Bc. A. Benediktyová, odd. RR a MV. Spravodajstvo k bodu podala 

primátorka mesta – uviedla, že návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na 

úradnej tabuli a prerokovaný v Mestskej rade a v komisiách MsZ bez pripomienok. 

Mestské zastupiteľstvo taktiež bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 65/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U z n á š a    s a    

       na Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 

o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Banská Štiavnica. 

 

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp  

 

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

RNDr. Z. Šušková, odd. výstavby, ÚP a ŽP. Spravodajstvo k bodu podala primátorka mesta 

– uviedla, že návrh Dodatku č.  1 k VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na 

úradnej tabuli a bol prerokovaný v Mestskej rade a v komisiách MsZ. Do dnešného dňa 

k nemu neboli doručené žiadne pripomienky.  

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – na rokovaní Komisie výstavby a životného prostredia bola diskusia, 

týkajúca sa likvidácie odpadu, ktorá je na nízkej úrovni z viacerých dôvodov, technické 

vybavenie TS, m. p. a súkromníkov nie je dostatočné. Komisia si dala cieľ rôznymi 

opatreniami docieliť, aby bola služba dostupná a frekvencia vývozu odpadu vyššia. 

Z hľadiska ochrany ŽP je to záväzok pre všetkých, je to reťazec, aby to občan robil, ale bola 

aj forma kontroly a dostalo sa to inde, na vyššiu úroveň, tam kde to patrí. Týka sa to 

Počúvadlianskeho Jazera, ale aj časti mesta Banská Štiavnica, kde nie je kanalizácia.  

H. Koťová – poďakovala zamestnancom Mesta, ktorí chodia na komisie, bol priestor aj na 

otázky a ochotne veci vysvetlili.   

JUDr. D. Lukačko – žiadal vysvetlenie, či sa ide nahradiť to, čo sa ruší a tiež treba uviesť 

zákon NR SR, resp. SNR, opraviť - na dodatku sa MsZ uznáša. Neschvaľuje ho.  

RNDr. Z. Šušková – nahrádza sa slovo „priestupok“ za slovo „predpis“. Ostatné doplní 

a opraví.  
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Mgr. P. Ernek – spýtal sa, ako sa dá kontrolovať vývoz, keď nie je kontrola na vstupe? Ako 

sa to bude kontrolovať? 

Mgr. N. Babiaková - spracovateľka chyby opraví a návrh dodatku doplní o špecifikáciu 

zákonov.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 66/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. U z n á š a   s a 

    na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica  č. 9/2013   

    o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd                              

    a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok 

 

5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2019  o financovaní 

škôl 

 

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

spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ek. oddelenia. Spravodajstvo k bodu podala 

primátorka mesta – uviedla, že návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený na 

úradnej tabuli a prerokovaný v Mestskej rade a v komisiách MsZ bez pripomienok. 

Mestské zastupiteľstvo taktiež bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 67/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle §-u 6 ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v zmysle § 6 ods.12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov,  

u z n á š a    s a 

na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.  1/2019  

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby. 

 

6. Správa o stave majetku po vykonanej inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 

2018 

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Ing. V. Staňová, ekonomické oddelenie. Spravodajstvo k bodu 

podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta. Stav majetku mesta k 31. 12. 2018 je 

72 816 285,13 €, medziročný prírastok je 1 403 019,08 € a medziročný úbytok 1 823 404,57 

€.  

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – spýtal sa, akým spôsobom sa rieši medziročný nárast pohľadávok za 

odpady, každým rokom sú pohľadávky o 1/3 vyššie? 

Mgr. N. Babiaková – materiál je spracovaný ku dňu 30. 11. 2018, ku koncu roka 2018 

a k 30. 4. 2019. Pohľadávky vymáha ekonomické oddelenie MsÚ, nevymožiteľné sa odpisujú,  
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postupuje sa podľa zákona. Dlh na komunálnom odpade je 25 517,80 €. Zvýšeniu poplatku za 

komunálny odpad sa mesto nevyhne.       

JUDr. D. Lukačko – spätne za roky dozadu sa podarilo pohľadávky znížiť max. o 500 €, 

narastá dlh, čísla hovoria za všetko. Je to varovný prst, výber poplatkov je katastrofálny. 

Spýtal sa na položku - platby za byty.  

Ing. K. Lievajová -  ide o splátku za 1 byt, mesto súd vyhralo, tento týždeň bude byt 

vyprataný.  

Mgr. N. Babiaková – doplnila, že ide o byt užívaný na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve. 

Mgr. M. Macharik – spýtal sa, či je odd. právne a správy majetku v správnom zložení a či sa 

stíha agenda vybavovať? 

Mgr. N. Babiaková – odpovedala, že nedoplatky vymáha odd. ekonomické. Odd. právne 

a správy majetku dáva podnety na súd.   

Ľ. Barák – spýtal sa na položku – dopravné prostriedky v zdravotníctve, o čo ide? Nie sú už 

odpísané? 

Ing. K. Lievajová – ide o sanitky, tieto sa odpisujú, ale v evidencii musí byť zo zákona 

nadobúdacia cena. Vyplýva to zo zákona o účtovníctve.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

  

Uznesenie č. 68/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 
A. S c h v a ľ u j e  
 Správu o inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2018 vykonanú v zmysle Príkazu 

 primátorky mesta č. 1/2018 a Príkazu primátorky mesta č. 2/2018. 
 

7. Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2018  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, ktorá k bodu 

podala aj spravodajstvo. Spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, vedúca ekonomického 

oddelenia. Primátorka mesta – záverečný účet je zverejnený na úradnej tabuli, je k nemu 

priložené stanovisko hlavného kontrolóra mesta, kde sa uvádza, že odporúča uzatvoriť 

prerokovanie Návrhu záverečného účtu Mesta Banská Štiavnica za rok 2018 bez výhrad.   V 

správe audítora je konštatované, že Mesto Banská Štiavnica konalo v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách. 

Diskusia: 

Mgr. M. Macharik – spýtal sa: na výber za parkovacie miesta, bolo vybratých len 10 tis. €? 

Z prenájmu budov bola vybratá len ½ sumy? V rámci projektu „Obnov si svoj dom“ muselo 

mesto vrátiť peniaze? 

Ing. K. Lievajová -  vysvetlila, že došlo k úbytku parkovacích miest na Pechovej ulici, ďalej 

parkovacie miesta boli buď prenajaté (25 x), alebo autá parkujú na parkovacie karty. 

V prípade prenájmu budov vypadol príjem z prenájmu súkromnej hotelovej akadémie, budova 

sa odpredala. Projekt „Obnov si svoj dom“, mesto muselo vrátiť neminuté prostriedky v roku 

2018, o to je znížená dotácia. Mesto projekt spolufinancovalo a neminutá dotácia bola 

vrátená.  

Mgr. M. Pál – spýtal sa na výber pokút za parkovanie 4 885 € (13 €/deň), nedá sa vybrať 

viac? V akej výške sa pokuty vyberajú a akým spôsobom? 

 



 

- 91 - 

 

PhDr. P. Šemoda – výška pokuty je na rozhodnutí policajta, pri blokovacích zariadeniach je 

pokuta vyššia, max. výška pokuty je 33 €. Odťahovanie vozidiel nie je možné, nie sú na to 

prostriedky, ani možnosti.  

Mgr. N. Babiaková – pokuty sa vyberajú v blokovom konaní, keď by sa to riešilo 

v priestupkovom konaní, už to nebude príjem mesta. Mechanizmus na odťahovú službu by 

muselo mesto objednať a uzatvoriť zmluvu.   

Š. Mičura – poprosil o vysvetlenie položky - príjem z prenájmu školských lesov? 

Ing. K. Lievajová – vysvetlila, že nájom je platený pozadu, v roku 2018 za rok 2017. Výška 

nájmu je schvaľovaná uznesením. Výška nájmu je závislá od výmery pozemkov, táto sa 

znižovala. 

Š. Mičura – k výberu pokút, už tretí víkend po sebe bolo v meste bezvládie, autá boli 

zaparkované v protismere pod horným trotuárom, bez „papúč“, bola volaná hliadka MsPo, 

táto neprišla. Nevidí dôvod, prečo sa to nemôže riešiť.  

PhDr. P. Šemoda – mestská polícia si odnáša útoky od občanov, hliadka nestíha všetko 

obísť, je veľa akcií v meste, je to kapacitne nezvládnuteľné.  

Mgr. N. Babiaková – víkend bol náročný, v priebehu víkendu boli voľby do EÚ, mestská 

polícia zabezpečovala aj túto akciu, bol Festival kumštu, remesla a zábavy, navyše boli aj 

svadby a pohreb. 

Mgr. P. Ernek – Mestská polícia nerieši správne konanie, vec odovzdá na dopravný odbor, 

ktorý to rieši.  Ľudia nie sú ochotní pokuty platiť.  Nie je to legislatívne doriešené, aby sa 

mohlo pokračovať v správnom konaní.  

Mgr. N. Babiaková – náčelník MsPo urobí správu o priestupkoch, toto sa postupuje na 

správny orgán a v tomto prípade ide o príjem štátu.   

Ľ. Barák – Mestská polícia tiež zabezpečuje dozor pri akciách, avšak každý organizátor by si 

mal zabezpečiť poriadkovú službu. Počet áut v centre mesta narastá, aj počet predaných 

parkovacích kariet. Navrhol do centrálnej zóny – v smere od A. Kmeťa dať dopravnú značku 

„zákaz vjazdu“, resp. „prejazdu“. 

K sociálnemu taxíku – suma sa upravovala, suma je prekročená, musí sa sledovať (v rozpočte 

je 9 tis. €).  

V prípade svadieb, po chodníkoch sú smeti z kvetov, papierových ozdôb, niekto to musí 

oriadiť a zaplatiť. Spýtal sa, či sa za tieto služby platí? 

Cez víkend bola akcia na Šobove, išlo o spoluúčasť mesta na projekte, zostal tam neporiadok. 

Za toto tiež nemôže mesto.  

V prípade položiek dochádza k prekročeniu schválenej sumy, táto by sa mala dodržať.  

Mgr. N. Babiaková – existuje rozpočtové opatrenie MsZ a primátora. V prípade sociálneho 

taxíka je za to, aby sa povedal strop.  

Š. Mičura – sociálny taxík je jeden z mála projektov, ktorý má pozitívnu odozvu od občanov. 

Ľudia to chvália a sú spokojní.  

Mgr. M. Macharik – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, tento kritizuje veci, ktoré 

sa riešia 15 rokov a za celé toto obdobie bol poslancom. Nech dá návrhy na zlepšenie. 

H. Koťová – v meste žije viac seniorov ako detí, sociálny taxík je potrebný, absentuje aj 

zdravotná služba. Mesto ponúka sociálne služby pre svojich obyvateľov a suma hradená za 

tieto služby z rozpočtu mesta sa zvyšuje. Obyvateľstvo starne, zariadenia sú obsadené.  

JUDr. D. Lukačko – Banská Štiavnica patrí medzi mestá, ktoré dávajú viac ako 200 tis. € na 

sociálne služby, musí sa dať aj na iné oblasti. Je za to, aby sa suma nezvyšovala na úkor iných 

oblastí. Musí sa to korigovať.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo    
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Uznesenie č. 69/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica za rok 2018 

správu audítora za rok 2018 

B. S c h v a ľ u j e  

1. prebytok rozpočtu mesta Banská Štiavnica za rok 2018 v súlade s § 10 ods.3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo 

výške           120 472,45 €   

2. celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad 

3. prevod do fondu rozvoja bývania                19 030,20 € 

4. prevod prebytku rozpočtu a prebytku finančných operácií do rezervného fondu 

        vo výške                   131 683,51 € 

 

8. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2018 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju P. Heiler, riaditeľ TS, m. p., 

spracovateľom je Ing. I. Demian, hlavný účtovník podniku. Spravodajstvo k bodu podal  

Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta – uviedol, že podnik v roku 2018 

hospodáril so ziskom 1 670,17 €.     

Diskusia:  

Ľ. Barák – upozornil na nárast administratívnych pracovníkov v podniku. Je veľa 

zamestnancov, ale nie sú kryté náklady výkonmi.  

P. Heiler – niektorí zamestnanci sú zaradení na viacerých strediskách. Jednotka výkonu je 

zvýšená cez legislatívne úpravy. Bol nárast miezd o 10 %, robí to tlak na jednotkovú cenu. Iné 

sa nezvyšovalo.  

Š. Mičura – zaujímal sa o niektoré pohľadávky, napr. rok 2016 a rok 2018. 

P. Heiler – podal vysvetlenie, podklady spracoval Ing. Demian.    

Mgr. N. Babiaková – zdôraznila, že odmeňovanie zamestnancov musí byť dodržané.  

 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

Hlasovanie: 

Prítomných: 13, hlasovalo 13      za 4, proti 0, zdržalo sa 9 

za: RNDr. Bačík, Ing. Čamaj, Mgr. Ernek, Ing. Zimmermann 

zdržali sa: Ľ. Barák, Mgr. Kabina, H. Koťová, Mgr. Kružlic, JUDr. Lukačko, Mgr. Macharik,    

                 Š. Mičura, Ing. Michalský, Mgr. Pál 

  

9. Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica 

a okolie   

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Mgr. H. Godová, vedúca odd. RRaMV.  

Primátorka mesta – Mesto získalo dotáciu z Úradu vlády SR na uvedený dokument, 

uskutočnila sa jeho prezentácia. Na základe spracovaného dokumentu by sa pripravili 

podmienky a vypísala by sa súťaž na výber dodávateľa, ktorý projekt zrealizuje. Tento projekt 

dokáže riešiť veci, zlepšilo by to podmienky Geoparku a bol by odklon turistov mimo centra 

mesta. Materiál je zložený zo 4 častí.  
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Diskusia:   

Mgr. M. Macharik – ide o 98 stranový dokument, položil otázku, či strategický dokument 

reálne pomôže, niektorým citáciám nerozumie, myslí si, že nebude spoločné porozumenie 

a bude to „šuplíkový“ dokument, ktorý nepomôže v praxi. Treba ísť zrozumiteľnou cestou, 

tak aby to pomohlo. Materiál nepochopil, napriek tomu, že je geológ.  

Mgr. N. Babiaková – materiál obsahuje aj to, čo netreba čítať, a to je zoznam vecí. Robila sa 

prezentácia, ktorej sa zúčastnila, bolo viac variantov riešenia. Dokument prečítala celý a myslí 

si, že je dobre spracovaný. Treba vypísať verejné obstarávanie a nájsť niekoho, kto bude 

nápad bez prostriedkov z rozpočtu mesta realizovať. Treba nájsť ľudí, čo budú udržiavať aj 

Geopark.  

JUDr. D. Lukačko – sčasti súhlasí, ako poslanca ho zaujíma, aké sú alternatívne vízie, kedy 

budú prvé časti realizované, koľko to bude stáť, vrátane bezodplatnej práce, aký je výhľad? 

Akým spôsobom sa „nalejú“ peniaze do cestovného ruchu, aby mesto bolo atraktívne, vrátane 

infraštruktúry? 

Mgr. N. Babiaková – prvým krokom je schválenie dokumentu, na projekt Mesto peniaze 

dostane. Na ďalšie rokovanie MsZ treba pripraviť správu, čo to bude stáť, jej predstava je, že 

mesto nájde investora. Po schválení sa predloží správa a podmienky, ako to chceme 

realizovať.  

Mgr. M. Macharik – otázka je, kde sa energia dá? Úloh je veľa (zážitkový turizmus, 

Geopark), môže sa to prelínať. Je to veľa energie a málo „muziky“.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo        

   

Uznesenie č. 70/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie, 

spracovaný OZ GeoTour v rámci projektu Komplexné využitie baníckeho dedičstva 

v lokalite Banskej Štiavnice, prostredníctvom produktov zážitkového turizmu.  

 

10. Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2018 

 

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

spracovateľom je Mestský úrad, podklady pre spracovanie poskytli oslovené subjekty.  

Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Diskusia:  

Mgr. M. Pál – spýtal sa na daň z ubytovania, zvýšila sa, ako je platená?  

Ing. K. Lievajová – tí, čo ju priznajú, ju zaplatia. Príjem na dani z ubytovania sa zvýšil. 

Vyhľadávajú sa aj noví ubytovatelia, správca dane to sleduje.  

Mgr. M. Macharik – faktickou pripomienkou na poslanca Pála, nárast platiteľov je 0-1 %, 

výsledkom je vyšší medziročný výnos dane.  

Š. Mičura – spýtal sa, koľko je nezaregistrovaných ubytovateľov, či majú oznamovaciu 

povinnosť a aké sú sankcie za nesplnenie odvodovej povinnosti? 

Ing. K. Lievajová – povinnosťou je zaregistrovať sa, kontrola sa môže vykonať spôsobom 

kontroly knihy ubytovaných, prístup do izieb nie je.  

Š. Mičura – žiadal toto preveriť, vie o prípade, kapacita je 16, zariadenie má zakúpené  

parkovacie karty, ktoré dáva ubytovaným.  Je to daň, z ktorej môže mesto žiť!  
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Ing. I. Ondrejmišková – v roku 2017 bola spracovaná správa v spolupráci so Združením 

turizmu o kompetencii mesta, daňových úradov a obchodných inšpekcií, kto má akú 

zodpovednosť. Diskutovalo sa o motivácii ubytovateľov, robila sa informácia do ŠN. Boli 

stretnutia, ak si to ubytovatelia neuvedomia, aby peniaze prišli do rozpočtu mesta, je to chyba. 

Mesto za to môže zabezpečiť odvoz smetí, čistotu mesta, budovanie chodníkov, osvetlenie. 

Mesto knihu môže skontrolovať, sankcie nie sú.  Správa je vypracovaná.  

Ing. K. Lievajová – spresnila, ubytovatelia nie sú daňovníkmi, je to každý občan, ktorý sa 

v zariadení ubytuje. Zariadenie je len sprostredkovateľ.  Je ťažké uplatňovať exekúciu.  

RNDr. P. Bačík – ide o dva druhy neplatiča: ten, čo nevyberá a druhý, ktorý vykáže menej 

ako má. Tí čo nie sú v evidencii, sa dajú nájsť na bookingu, navrhol ich slušnou formou 

písomne osloviť. Vec sa dá odstúpiť daňovému úradu, ktorý môže sledovať pohyb ľudí. Mala 

by to riešiť NR SR legislatívne. Všade mimo SR sa tento poplatok platí.  

Mgr. M. Macharik – opatrenia sa nerealizujú, na daniach chýba cca 50 tis. €, ak aj poslanci 

nebudú platiť, nebude disciplína. Treba informácie aktualizovať raz ročne, urobiť z toho 

verejný dokument, aby tlak stúpal.  

JUDr. D. Lukačko – sú príklady v iných štátoch, v rámci SR sa na sneme ZMOS nič 

nedohodlo, samospráva nemá nástroj na kontrolu. Sú ubytovatelia, ktorí kontrolu nepustia do 

zariadenia.  

Mgr. M. Kabina – k dani z ubytovania, Banská Štiavnica žije z turizmu. Je problém s tým, že 

sa nevie vyberať daň z ubytovania. Vie sa, že niektorí poskytovatelia ubytovania neplatia daň, 

resp. platia symbolicky. Poslanci nemajú právo vedieť, kto platí a koľko? Ak mesto nie je 

schopné efektívne kontrolovať, je to problém a budú sa tým poslanci zaoberať. Sú to peniaze 

určené na rozvoj mesta. Záleží na výbere tejto dane. Poslanci budú hľadať spôsob, ako to 

riešiť. Občania nášho mesta majú právo vedieť, kto túto daň platí. Chce, aby odhadovaných 

50 tis. € bolo použité na rozvoj mesta a zveľaďovanie cestovného ruchu.  

Ing. I. Ondrejmišková – samospráva pracuje v zmysle zákona. Údaje sa nedajú zverejniť, 

ide o daňové tajomstvo. Ak sa údaje vedia, treba ich dať a byť nápomocný. Rieši sa zvýšenie 

dane, ale tak, ako ukladá zákon.  

Mgr. N. Babiaková – názory môžu byť rôzne, dá sa k problému urobiť stretnutie. Legislatíva 

sa musí dodržiavať.  

Ľ. Barák – spýtal sa, či bude vôľa hlasovať o tom, že ten kto neplatí, nedostane napr. 

parkovacie miesto? Jeden platí, iní nie. To isté je aj pri komunálnom odpade. Banská 

Štiavnica je malé mesto, ľudia sa poznajú. Veľa ubytovaných je na sídliskách, bývajú tu 

zadarmo, na jazerá chodia zadarmo.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

    

Uznesenie č. 71/2019 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Správu o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2018. 

 

11. Majetkové veci mesta 

 

Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich Ing. I. 

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, spracovateľkami sú: Ing. M. Oravcová a JUDr. E. 

Jaďuďová, odd. právne a správy majetku. Spravodajstvo k bodu a) podal poslanec Mgr. M. 

Pál a k bodu b) poslanec Mgr. J. Kružlic.  
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a) Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7 (kupujúci Marián 

Maruniak)   

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 72/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A/    S c h v a ľ u j e      

1/ zámer  na  odpredaj  majetku a to: 

      - bytu  v bytovom dome súp. č. 11 na Námestí sv. Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici, a to: 

- bytu č. 2/A nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu súp. č. 11 na Námestí 

sv. Trojice č. 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5359/115800 a spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku par. č. CKN 3199/1 vo výmere 652 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 5359/115800. 

 

     Nehnuteľnosti sú vedené na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici na 

LV č. 6562 (pod B1 v celosti) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica. 

 

2/ spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A.1/ tohto uznesenia, a to spôsobom  ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  za cenu  určenú dohodou vo výške 0,03 € do vlastníctva: 

- bytu č. 2/A nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu súp. č. 11 na Námestí 

sv. Trojice č. 7, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 5359/115800 a spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku par. č. CKN 3199/1 vo výmere 652 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, na ktorom je bytový dom postavený, vo veľkosti 5359/115800 do 

výlučného vlastníctva Marián Maruniak, rod. Maruniak, trvalo bytom Námestie sv. 

Trojice11/7, 969 01 Banská Štiavnica. 
  

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb., 

o majetku obcí v platnom znení: 

     Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 101/1998 zo dňa 20. 

08. 1998 sa v dňoch 16., 17. a 18. septembra 1998 uskutočnili dražby bytov na Nám. sv. 

Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici. V roku 1998 bolo uznesením MsZ v Banskej Štiavnici č. 

122/1998 schválené pridelenie bytov na základe dražby bytov v bytovom dome na Námestí 

sv. Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici. S užívateľmi bytov bola uzatvorená zmluva o kúpe 

prenajatej veci, v ktorej sa zaviazali uhradiť zálohovú platbu priklepnutú dražbou v lehote do 

15. kalendárnych dní od konania dražby a uhrádzať po dobu 20 a 25 rokov pravidelné 

mesačné platby, ktoré boli považované za splátku kúpnej ceny bytu. V zmluve o kúpe 

prenajatej veci bolo dohodnuté, že po ukončení zjednaného nájomného vzťahu sa s 

nájomcami uzatvorí kúpna zmluva na byt uvedený v časti A/1. tohto uznesenia s tým, že 

kúpna cena za byt, ako i podiel na pozemku a spoločných priestorov v bytovom dome bude vo 

výške 1,- Sk (0,03,- €). 
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     Bytové domy boli vybudované s finančnou podporou Ministerstva výstavby a verejných 

prác SR s podmienkou, že Mesto Banská Štiavnica nesmie byty odpredať do vlastníctva 

fyzických osôb po dobu 15 rokov od kolaudácie.  

     Z dôvodu, že uvedená lehota uplynula, byty je možné previesť do vlastníctva súčasných 

nájomcov. 

     Kupujúci spolu s kúpnou cenou  uhradia aj náklady spojené s prevodom nehnuteľností, a to 

návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,- €. 

     Prijatie uznesenia o prevode  nehnuteľností  podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 138/1991 

Zb., o majetku obcí v platnom znení a v súlade s čl. III. ods. 4, písm. e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica, 

schválených uznesením MsZ č. 128/2009 zo dňa 14. 12. 2009 v znení Dodatku č. 1 prijatého 

uznesením MsZ č. 109/2012 zo dňa 22. 08. 2012  schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  

poslancov.  

B. P o v e r u j e    

     Mestský úrad, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zverejniť najmenej na 15 dní  pred schvaľovaním prevodu v MsZ,  zámer  

predať svoj majetok -  byt č. 2/A v bytovom dome súp. č. 11 postavenom na pozemku par. 

č. CKN 3199/1 vo výmere 652 m2, zastavané plochy a  na  Námestí sv. Trojice č. 7 

v Banskej Štiavnici,  spôsobom  uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e)  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

Po uplynutí stanovenej lehoty zámer na prevod majetku predložiť na rokovanie MsR a MsZ 

a zabezpečiť zverejnenie zámeru počas celej tejto doby t. j. odo dňa zverejnenia až po 

schválenie v MsZ.   

 

C. U k l a d á  

     Mestskému úradu v Banskej Štiavnici dodržať podmienku, že pred podpisom kúpnej 

zmluvy kupujúci uhradia kúpnu cenu  a vyrovnajú  všetky záväzky voči Mestu Banská 

Štiavnica a Bytovej správe, s. r. o.  

Hlasovanie: 

prítomných 10, hlasovalo 10           za 10, proti 0, zdržal sa 0 

 

b) Kúpa chodníka na Ul. Poľovnícka a chodníka na Ul. Ľ. Štúra  

 

Diskusia:  

JUDr. D. Lukačko – chodníky boli vybudované súkromným investorom a vďaka takýmto 

ľuďom sa môže mesto zveľadiť, poďakoval im za to.  

Mgr. M. Kabina – chodníky sú pekne vybudované, tiež poďakoval spoločnosti za ich 

vybudovanie a poskytnutie mestu.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 73/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako i  § 588 a nasl. 

Občianskeho zákonníka   

A/    S c h v a ľ u j e              

1. kúpu nehnuteľného majetku a to: 
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- chodník pre peších s príslušenstvom na Ul. Poľovnícka v Banskej Štiavnici, 

nachádzajúci sa na pozemku par. č. C KN 5507/5, o výmere 225 m
2
, zastavané plochy 

a nádvoria, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 36035521-68/2018 zo dňa 16. 

11. 2018 vyhotoveným geodetom Ing. Romanom Gargalovičom, z dielu 3 z pôvodnej par. 

č. C KN 5290, o výmere 388 m
2
, TTP, dielu 5 z pôvodnej par. č. C KN 5515/1, o výmere 

6044 m
2
, zastavané plochy a nádvoria a dielu 6 z pôvodnej par. č. C KN 5507/1, o výmere 

1512 m
2
, zastavané plochy a nádvoria.   

 

- chodník pre peších na Ul. Ľ. Štúra v Banskej Štiavnici, nachádzajúci sa na pozemku par. 

č. 5571/1, o výmere  8 790 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku par. č. C KN 

5500/1, o výmere 50 379 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, zameraného GOP č. 36035521-

15/2019 zo dňa 23.02.2019 vyhotoveným geodetom Ing. Romanom Gargalovičom.  

     Pozemky sú vedené na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici na   

 LV č. 1 a 3076 (pod B1 v celosti) pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.    

 Banská Štiavnica. 

Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce, na Ul. Poľovnícka a Ul. Ľ. Štúra v Banskej      

Štiavnici.  

2. spôsob kúpy majetku uvedeného pod bodom A. 1. tohto uznesenia je v súlade so zákonom 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. II. ods. 4 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený 

Mestu Banská Štiavnica,  za cenu dohodou vo výške 1,20 € za chodník na Ul. Poľovnícka 

a 1,20 € za chodník na Ul. Ľ. Štúra v Banskej Štiavnici od predávajúceho: Tidly Slovakia, 

a. s., so sídlom Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35976161, DIČ: 2022124148, IČ 

DPH: SK2022124148, zastúpenej Ing. Jankou Tynkovan, predsedom predstavenstva.  

3. dôvod kúpy je prospešný pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica a je v súlade s verejným 

záujmom. Chodníky sú verejnoprospešnými stavbami.  

 

B. P o v e r u j e   

     primátorku mesta, podpísaním kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku v súlade 

s týmto uznesením. 

 

12. Informatívna správa o prepravnej službe v meste Banská Štiavnica  

 

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

MsÚ, spracovateľkou je Bc. E. Gregáňová, odd. organizačné, VS a SV. Spravodajstvo 

k bodu podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – uviedla, že služba je cenená 

obyvateľmi mesta. V správe sú uvedené finančné náklady, kontrolu vykonáva pracovníčka 

organizačného oddelenia.  

Diskusia:  

Mgr. J. Kružlic – služba je kladne hodnotená občanmi. Aj za cenu, že bude zvýšenie 

prostriedkov na jej zabezpečenie, bude hlasovať za! 

Ľ. Barák – navrhol pri najbližšej úprave rozpočtu určiť, že to bude max. 14-15 tis. €. Môže 

byť aj iný poskytovateľ tejto služby. Kapacita je obmedzená, je predpoklad, že bude treba 

sumu zvýšiť, ale aká bude hranica? Od roku 2017 sa poskytlo 2x viac. V meste sú aj iné veci, 

mládež, kultúrne akcie. Nie je proti, ale aká je hranica? 

Mgr. M. Kabina – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka – obyvateľstvo starne, ale 

treba podporovať aj mladé rodiny. Sú rodiny, ktoré majú problém s prepravou. Keby nebola 

pozitívna odozva, nepodporoval by to. Starší občania službu využívajú. Myslí si, že rozpočet  
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mesta to dovolí.  

JUDr. D. Lukačko – ak sa určí mesačný limit, bude to prehľadnejšie.  

Mgr. P. Ernek – prepravná služba je časť balíka, musí sa otvoriť celá sociálna oblasť.  

H. Koťová – keby vstúpila na trh iná taxi služba, ľudia si môžu vyberať. Nebude to navýšené, 

sociálne služby nie sú ziskové.  

Ľ. Barák – treba určiť hranicu pri rozšírení služby, ale treba povedať, z čoho sa zoberie.   

Mgr. M. Pál – môže sa služba obmedziť, treba sa dohodnúť, že keď sa suma minie, aby si 

klienti doplácali viac. Ak bude konkurencia, bude možnosť voľby.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo   

 

Uznesenie č. 74/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo   

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

 informatívnu správu o prepravnej službe v meste Banská Štiavnica  

 

13. Rôzne  

 

Mgr. N. Babiaková informovala: 

- O riešení autobusovej dopravy na linke Banská Štiavnica - Bratislava, táto je 

navrhnutá na zrušenie, uskutočnilo sa rokovanie so SAD Zvolen, žiadala ich 

o vyčíslenie straty na uvedenej linke (odhad je cca 35 – 75 tis. €). Takáto linka sa 

nemôže platiť z rozpočtu mesta, ani VÚC. Ide o medzimestskú linku, uskutočnilo sa 

rokovanie so zástupcami SAD, VÚC BBSK a dohodlo sa, že spoje budú ponechané do 

1. 9. 2019. O pomoc v riešení problému požiadala aj ministerstvo dopravy, obyvatelia 

do Bratislavy cestujú za prácou, štúdiom, lekármi, spoje sú využívané turistami, nie 

všetko sa dá hodnotiť peniazmi, treba hľadať riešenia.  

- Uskutočnilo sa rokovanie so ŽSR, žiadala posilnenie spojov cez LTS, výhľadovo sa 

bude riešiť aj zastavovanie rýchlikov v Hronskej Dúbrave,    

- Pripravujú sa podklady týkajúce sa VZN o odpadoch, v súvislosti s kompostoviskom. 

- Je pripravená zmena rozpočtu na rok 2019, bude predmetom najbližšieho MsZ.  

- Na podnet poslancov MsZ sa 6. 6. 2019 uskutoční pracovné stretnutie samosprávy. 

- Mgr. Kabina – navrhol na toto stretnutie prizvať aj znalca, ktorý oceňuje pozemky  

 

Mgr. M. Kabina: 

- mal pripomienku na prácu TS, m. p., prevádzky na A. Kmeťa by sa mali zlepšiť 

v triedení odpadu, počas leta ulica zle vyzerá, vrecia s odpadom sú povykladané popri 

ceste, ako sa to bude riešiť a čo preto spravíme? 

- Mgr. N. Babiaková – vrecia sa nemajú vykladať večer, ale až ráno,   

- Ľ. Barák – počet vriec sa nekontroluje, ale mal by sa nahlásiť (prevádzky nemajú 

možnosť dávať odpad do plastových nádob), prístup samosprávy je ústretový.  

             Poprosil p. Heilera a Ing. Veverku o údaj, kto má koľko nahlásených vriec? 

- Mgr. N. Babiaková – bude predložený návrh VZN, tam bude priestor na diskusiu, 

existuje viac riešení.  
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14. Interpelácie a dopyty  

 

Občania: 

Mgr. Martina Račková – spýtala sa:  

- dokedy sa v meste UNESCO, akým Banská Štiavnica je, bude meniť ráz ulíc, ktoré sa 

rozširujú a upravujú bez stanoviska pamiatkového úradu? 

- v budove Kerlingu je volebná miestnosť, kde bola voliť, ale nebolo kde zaparkovať, 

hoci je tam parkovisko? 

- je vlastníčkou nehnuteľnosti na Farskej ulici, dostala vyjadrenie, že táto ulica slúži na 

zásobovanie Kammerhofskej ulice, hoci si nepamätá, že by sa tam odpratával sneh, 

smeti, je tam hluk, chodia tadiaľ ľudia na kalváriu, na trávniku parkujú autá, obrátila 

sa na dopravný inšpektorát, kde jej odpovedali, že Mesto nikdy nepožiadalo o vjazd do 

ulice pri obnove budov.     

- Obrátila sa o pomoc pri riešení problému na Pamiatkový úrad SR, sľúbili jej, že 

situáciu preveria. 

- Mgr. N. Babiaková – je zápis zo štátneho stavebného dohľadu, čo sa týka ryolitovej 

dlažby, riešila to mestská polícia, táto bola odvezená na TS, m. p., páchateľ bol 

prichytený. Ak nastal zásah do súkromia pani Račkovej, má právo na ochranu svojho 

majetku v zmysle zákona. Autá na trávniku nemôžu parkovať, parkovanie kontroluje 

mestská polícia, ak sa rieši dopravné značenie, nie ku každému sa vyjadruje dopravný 

inšpektorát.  

- Ing. J. Čamaj – ide o súkromnú plochu na parkovanie a táto je rozoberateľná.  

 

 

Poslanci MsZ:  

Mgr. M. Kabina – spýtal sa zástupcu MsPo, aké sú možnosti pri riešení mládeže, ktorá na 

verejnosti požíva alkoholické nápoje? Problém je hlavne v lete.  

PhDr. P. Šemoda – vysvetlil, že nejde len o letnú turistickú sezónu, mládež pije aj tam, kde 

nemá. Riešenie záleží od veku, pri neplnoletých to mestská polícia oznamuje rodičom, škole, 

pokuta v tomto prípade je max. 33 €. Spolupracujú tiež so štátnou políciou.     

 

H. Koťová – k činnosti matriky uviedla, že v prípade dožitia obyvateľov mesta napr. veku 

100 rokov, by bolo vhodné ísť mu zablahoželať a dať tomu vážnosť,  

- opakovane urguje chodník na Kolpašskej ulici, ktorý by tvoril spojnicu Drieňovej s Lidlom, 

- na Drieňovej za bytovkou na Ul. L. Svobodu je svojpomocne vybudované malé detské 

ihrisko, žiadala ho opraviť,  

Mgr. N. Babiaková – na základe zverejnenej výzvy Mesto podáva žiadosť na dobudovanie 

parku pri CBA Drieňová, tiež sa plánuje riešenie vnútrobloku na Bratskej ulici. 

H. Koťová – upozornila na nebezpečný predaj zmrzliny z okienka na Ul. A. Kmeťa,  

- spýtala sa, kedy sa budú maľovať priechody pre chodcov? 

- problém túlavých psov a mačiek, mohla by byť nápomocná Túlavá labka? 

Mgr. N. Babiaková – mesto má karanténnu stanicu. 

H. Koťová – obrátila sa na Ing. Piliara, OZ Margarétka poskytuje opatrovateľskú službu, nik 

z mesta ku nim neprišiel, nemajú koho opatrovať.  

Mgr. N. Babiaková – mesto vybudovalo opatrovateľskú službu, zamestnáva cca 30 

opatrovateliek.  

Mgr. M. Pál – k predaju zmrzliny do chodníka, rokuje s pamiatkovým úradom.  
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Ing. R. Marko – k detským ihriskám uviedol, ako sa k nim mesto dostalo. Ihrisko na 

Drieňovej aj na Dolnej ulici boli vybudované svojpomocne rodičmi a boli dané mestu, aby sa 

o ne staralo, konkrétne spadajú do kompetencie odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie. 

Sú na nich certifikované prvky, ktoré sa každý rok opravujú, aj dopĺňajú. Mesto získalo 

peniaze z Úradu vlády SR. Ihrisko z Dolnej ulice chcelo mesto po diskusii s tam bývajúcimi 

občanmi presťahovať do tzv. kaniarikovskej záhrady, ale nestretlo sa to s kladnou odozvou. 

V tomto období sa dobudovalo ihrisko na Ul. L. Svobodu, výdavky sú tam vyššie. V tomto 

roku je plánované čiastočné prekrytie pieskoviska a doplnenie zelene. Na ihrisku Dolná ulica 

je potrebné odstrániť poškodený domček, obnoviť dvojhojdačku a urobiť nové prvky. 

Posledné 2 roky preferujú kovové prvky, sú drahšie, ale trvácnejšie. Je za koncentráciu plochy 

hlavne na Drieňovej, je to ľahšie z hľadiska údržby, financií, rozvíjal by centrálne ihrisko. 

Ihriská sú oplotené, majú otváracie hodiny z dôvodu, že keď ostane otvorená brána, prvky by 

sa poškodzovali. Otváracie hodiny sú pružné.  

Mgr. M. Pál – odporučil uvedené medializovať.  

H. Koťová – pri ihriskách treba brať do úvahy aj požiadavku komunity.  

 

Š. Mičura – spýtal sa, prečo Mestský úrad nekomunikuje elektronicky do schránky (hlavne 

výmery za dane a smeti)? 

Ing. J. Piliar – odpovedal, že systém je spustený dva týždne, postupne sa naň nabieha.  

Ing. Lievajová – vysvetlila, že výmery k daniam boli pripravené a expedované skôr.  

Š. Mičura – chodník od Márie šachty smerom na Povrazník, požiadal o jeho opravu a podľa 

možnosti aj osvetlenie.  

Obnovená zeleň na Križovatke – bola vykonaná odborne? 

RNDr. Z. Šušková – Pôvodný stav ulice Dolná tvorili jarabiny, jaseň štíhly a svíb biely 

v celkovom počte 29 kusov a tráva. Uvedené dreviny boli takmer všetky napadnuté jadrovou 

hnilobou, niektoré celkom a niektoré len čiastočne, pričom jadrová hniloba bola smerom od 

koruny ku kmeňom.  Vek týchto drevín bol približne 40 rokov. Na všetky uvedené dreviny 

vyžiadalo Mesto Banská Štiavnica súhlas s výrubom, ktorý bol vydaný v I. stupňovom 

rozhodnutí Okresným úradom Banská Štiavnica, na ktoré bolo podané odvolanie, a následne 

rozhodnutie bolo potvrdené Okresným úradom Banská Bystrica, odvolanie bolo zamietnuté 

v plnom rozsahu.  

V prvom roku boli vypílené len 4 ks jarabín (pod Schinglerkou) ostatné stromy boli len 

opílené hlbším rezom tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť, pretože dreviny boli poškodené 

jadrovou hnilobou. V ďalšom roku, t.j. teraz sa ostatné stromy vypílili a nahrádzajú sa novou 

výsadbou. V žiadnom prípade sa nevýrubali z dôvodu, že sa v predchádzajúcom roku zle resp. 

neodborne opílili. Sadová úprava na ulici Dolná už  bola plánovaná dlhšie obdobie.  

Mgr. N. Babiaková – niektoré stromy boli choré, firma má oprávnenie na vykonávanie tejto 

činnosti.  

Š. Mičura – cesta pri pálenici na Štefultove, mostík je prepadnutý, chodí tam cisterna, treba 

s tým niečo spraviť, 

- požiadavka združenia Tanád na 2 garáže (za tabakovou továrňou), majú záujem urobiť 

dohodu.  

 

Mgr. J. Kružlic -  náter stojísk na Drieňovej dokončiť. 

- Mládežnícka ulica, kedy sa bude robiť? 

Mgr. N. Babiaková – cesta sa opraví, práce sa začnú, keď prestane pršať. Do budúcna sa 

bude postupovať v súlade s projektom.  
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Mgr. M. Macharik -  ľudia sa obracajú na poslancov a pýtajú sa na opravy ciest, spýtal sa, 

kedy sa dohaduje harmonogram konkrétnej opravy? V čom je problém, ako sa to obstaráva? 

Mgr. N. Babiaková – ulice sú zahrnuté v rozpočte mesta, ceny sa súťažia.  

Ing. J. Hlinka – technológia opráv je nastavená na minimálnu teplotu 15
o
C, už v tomto roku 

sa robilo viac ulíc, napr. Kysihýbeľská, F. Urbánka a ďalšie, naplánované sú práce, zatiaľ je 

nepriaznivé počasie.  

Mgr. M. Macharik – spýtal sa ohľadne avizovaného odchodu SVP, š. p., čo je nové, aké 

ďalšie kroky sa podniknú? Musíme sa tomu viac venovať.    

Mgr. N. Babiaková – vo veci sa obrátila aj na premiéra SR, trvá na tom, aby tu SVP, š. p. 

zostalo. Vo veci nepoľaví.  

 

Ľ. Barák – už v minulosti žiadal oplotenie bytoviek na Šobove a vytvorenie bezpečného 

priechodu cez cestu, treba to vyriešiť z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky,  

Mgr. N. Babiaková – pán Bačík to zameria,  treba zapojiť aj miestnu komunitu.  

Ľ. Barák – na Šobove sa robia aj kultúrne akcie, ale dochádza zo strany obyvateľov k ničeniu 

majetku (vykopnuté dvere), navrhuje to vyčísliť.  

Ing. R. Marko – k poslednej akcii na Šobove uviedol, že sa nepredávalo občerstvenie, pred 

akciou sa urobila brigáda a priestory si vyčistili. Akcia skončila o 17.00 hod..  

Ľ. Barák – na Budovateľskej ulici sa robí projekt, robí sa tam drevené sedenie.  

Ing. R. Marko – o aktivite nevie, možno je to činnosť občianskeho združenia.  

RNDr. P. Bačík – oslovil ho pán Koleda z OZ, robia tam aktivity, zasadili papriky, 

paradajky, sedenie do svahu, nič sa tam neorganizuje.  

Ľ. Barák – k ihriskám, na Šobove sú potenciálni hráči, urobiť jednoduché ihrisko, dať tam 

bránky, odpoveď žiada písomne.  

- treba vyspraviť cestu popri garážach na Drieňovej, vylepšiť aj dopravné značenie,  

- vysprávky Dolná ulica, odbočka na plaváreň, je to veľmi zlom stave,  

- požiadal poslanca Pála, poslanca BBSK, o riešenie vysprávok cesty I. triedy pod Hájikom.  

Mgr. M. Pál – vysvetlil, že cesta nie je v správe VÚC BBSK. 

Ľ. Barák – spýtal sa, komu patrí odpočívadlo na Dolnej Rovni?  

Mgr. N. Babiaková – k ceste pod Hájikom uviedla, že ide o cestu I. triedy v správe SSC, 

úpravy treba riešiť.  

 

Ing. J. Čamaj – k dláždeniu Farskej ulice bola dohoda, že ju urobí bezodplatne, materiál 

(dlažobné kocky + ryolit) poskytne Mesto.  

Na Kammerhofskej ulici robil kanalizáciu (v úseku pred Kachelmanom), upozornil na 

prepadávanie cesty.  

 

JUDr. D. Lukačko – poprosil kolegov poslancov, aby svoju diskusiu obmedzili a vystupovali 

vecne,  

- stojiská na odpad nie sú natreté všetky, treba to dať do rozpočtu mesta, 

- kosenie, Hájik, torzo Pleta,  

- vyčistiť odvodňovacie rigoly, Lichardovu ulicu vyčistiť,  

- čo sa týka parkovania, zákon platí pre všetkých,  

- VZN o parkovaní ak nevyrieši problém s parkovaním, je to zbytočné, ľudí treba navigovať 

mimo centra,  

- Vyhne, odbočka, doplniť dopravné značenie a zaistiť bezpečnosť vodičov, p. Vahlandt to má 

na starosti, treba aby požiadať DI o riešenie,  
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- Drieňová parkovisko (pod CBA) 

 

Mgr. P. Ernek – otázka na riaditeľa TS, m. p., pána Heilera, či by bolo možné rozšíriť 

parkovacie plochy pri Skanzene? 

- zabezpečiť poriadok okolo kontajnerov,  

- kto zabezpečuje poriadok okolo kontajnerov na Počúvadlianskom jazere? 

- pozemok na Križovatke (park) sa predáva, dal to do pozornosti,  

- pripravuje sa akcia „Beh okolo Počúvadla“, spýtal sa, kto zaplatí Mestskú políciu? 

- navrhol urobiť cenník služieb poskytovaných mestom na akcie, svadby (zabezpečenie 

poriadku, čistenie mesta),  

Mgr. N. Babiaková – sú aj nedostatky, niektorí si neplnia ohlasovaciu povinnosť.  

JUDr. D. Lukačko – Mestská polícia môže sa na akciách spolupodieľať, ale aj oni musia 

mať počet odpracovaných hodín podľa zákonníka práce.    

    

     

 

15. Záver   

 

Po prerokovaní všetkých bodov primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť na 

rokovaní MsZ a zasadnutie o 16.00 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:  

             Štefan Mičura  Helena Koťová 

 

 

 

Zapísala: Eva Turányiová   

 

 

 



 

Na rokovaní bolo prítomných 13 poslancov, t. j. 100 % 
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1. Bačík Pavel I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I I I I I

3. Čamaj Ján I I I I I I I I

4. Ernek Peter I I I I I I I I

5. Kabina Milan I I I I I I I I

6. Koťová Helena I I I I I I I I

7. Kružlic Ján I I I I I I I I

8. Lukačko Dušan I I I I I I I I

9. Macharik Martin I I I I I I I I

10. Mičura Štefan I I I I I I I neprítomný

11. Michalský Matej I I I I I I I I

12. Pál Mikuláš I I I I I I I I

13. Zimmermann Marian I I I I I I I I

12 0 1 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 11 0 1 0

Počet prítomných:
13 1213 13 13 13 13 13

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 28. 05. 2019 

63/2019 64/2019 65/2019 66/2019 67/2019 68/2019 69/2019 70/2019
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1. Bačík Pavel I neprítomný I I

2. Barák Ľubomír I I I I

3. Čamaj Ján I I neprítomný I

4. Ernek Peter I I I I

5. Kabina Milan I I I I

6. Koťová Helena I I I I

7. Kružlic Ján I I I I

8. Lukačko Dušan I I I I

9. Macharik Martin I neprítomný neprítomný I

10. Mičura Štefan I I I I

11. Michalský Matej I I I I

12. Pál Mikuláš I I I I

13. Zimmermann Marian I neprítomný neprítomný I

13 0 0 0 10 0 0 0 9 0 1 0 13 0 0 0

Počet prítomných: 13 10 10 13

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 28. 05. 2019
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