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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 26. júna 2019 v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Vzatie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Jána 

Kružlica 

4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Gejzu Volfa 

5. Návrh na zrušenie Mestskej rady  

6. Kontrola plnenia uznesení  

7. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Banská Štiavnica č.../2019 o určení výšky 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica  

9. Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia 

komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018  

10. Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2019  

11. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2019  

12. Majetkové veci mesta  

a) Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 

rokov    

b) Prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. J. Krnáč) 

c) Prevod časti pozemku parc. č. E KN 5428/2, parc. č. E KN 5427/2 v k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. Ľ. Polóny s manž.) 

d) Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže  

e) Správa o možnosti výstavby garáži na sídlisku Drieňová 

f) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 2824/1 v k. ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci REC-TEAM, a. s. Bratislava)  

13. Informatívna správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská 

Štiavnica s.r.o.  

14. Informatívna správy o konaní Valného zhromaždenia StVS, a. s.   

15. Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta   

16. Informácia o ukončení pracovného pomeru náčelníka MsPo a informácia o vypísaní 

výberového konania na náčelníka MsPo   

17. Rôzne  

18. Interpelácie a dopyty  

19. Záver   
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Prítomní:  

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  

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

                        Mgr.  Milan Kabina,  Helena Koťová, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Martin    

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

                        JUDr. Gejza Volf, Ing. Marian Zimmermann 

 

Na rokovaní bola 100 % účasť 
 

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. 

Peter Heiler, riaditeľ, TS m. p. 

PhDr. Peter Šemoda, zástupca náčelníka MsPo 

 

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

                                          Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia                                             

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

                                          JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. právne a správy majetku  

                                          Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry, športu a mediálnej   

                                          komunikácie  

 Ing. Ján Hlinka, odd. právne a správy majetku  

zapisovateľka:   Eva Turányiová   

 

 

Ďalší prítomní:  

VIO TV 

 

 

 

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 11 poslancov, neprítomný je 

poslanec Ľubomír Barák (prišiel neskôr). Poslanec Mgr. Ján Kružlic sa ku dňu 24. 6. 2019 

vzdal mandátu poslanca.          

     

Primátorka mesta prečítala program rokovania, z dôvodu, že na uvoľnený poslanecký 

mandát nastúpi nový poslanec, ktorý musí zložiť zákonom predpísaný sľub, navrhla bod č. 2 

Kontrola plnenia uznesení zaradiť pred bod č. 7 Návrh na zmenu rozčpotu č. 1 mesta Banská 

Štiavnica na rok 2019. Poradie ostatných bodov programu zostáva nezmenené. Iné návrhy na 

zmenu programu neboli.  

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

dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom použitia automatizovaného systému 

hlasovania.  



- 138 - 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Mgr. Milan Kabina a Ing. Ján Čamaj.    

Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 91/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e  

1. program rokovania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici  s dátumom 

26. jún 2019, so zmenou poradia prerokovávaných bodov, a to zaradenie bodu Kontrola 

plnenia uznesení pred bod Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 

2019.    

  

2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Primátorka mesta navrhla schváliť: 

1. mandátovú komisiu v zložení: Ing. Marian Zimmermann, predseda komisie, Mgr. Mikuláš   

    Pál, člen, Helena Koťová, člen 

2. návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Pavel Bačík, predseda komisie, JUDr. Dušan   

    Lukačko, člen, Ing. Matej Michalský, člen.   

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 92/2019 

Mestské zastupiteľstvo  

A. V o l í     

1.  mandátovú komisiu v zložení:  

     Ing. Marian Zimmermann, predseda komisie, Mgr. Mikuláš Pál, člen  komisie, Helena   

     Koťová, členka komisie  

2. návrhovú komisiu v zložení:  

RNDr. Pavel Bačík, predseda komisie, JUDr. Dušan Lukačko, člen komisie, Ing. Matej 

Michalský, člen komisie 

 

3.  Vzatie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva   

      Mgr. Jána Kružlica 

 

Ku dňu 24. 6. 2019 sa vzdal poslaneckého mandátu Mgr. Ján Kružlic. Dňa 12. 6. 2019 bol na 

návrh Rady školy pri ZŠ J. Kollára primátorkou mesta vymenovaný do funkcie riaditeľa 

Základnej školy Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, na dobu funkčného obdobia od 1. júla 

2019 do 30. júna 2024. Podľa zákona o obecnom zriadení je táto funkcia nezlučiteľná 

s funkciou poslanca MsZ.       

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta sa poďakovala v mene svojom, aj v mene poslancov 

mestského zastupiteľstva odstupujúcemu poslancovi za vykonanú prácu a jej prínos pre naše 

mesto. Do ďalšej práce mu popriala veľa úspechov.  
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  

  

Uznesenie č. 93/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

      vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici Mgr. Jána    

      Kružlica dňom 24. 06. 2019 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

      § 25, ods. 2 c). v znení neskorších predpisov.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Gejzu   

    Volfa 
 

JUDr. Gejza Volf nastúpil na uvoľnený poslanecký mandát po Mgr. Jánovi Kružlicovi, ktorý 

sa vzdal poslaneckého mandátu. 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta vyzvala prítomných, aby povstali. Ing. Ivana 

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, prečítala text sľubu poslanca MsZ:  

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

záujmy mesta, dodržiavať 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.“ 

Po prečítaní sľubu JUDr. Gejza Volf pristúpil k predsedníckemu stolu a podaním ruky 

primátorke mesta a podpísaním sľubu zložil zákonom predpísaný sľub. 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 94/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. K o n š t a t u j e,   ž e 

      novozvolený poslanec mestského zastupiteľstva JUDr. Gejza Volf zložil zákonom     

      predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

5.  Návrh na zrušenie Mestskej rady  

 

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

Babiaková, primátorka mesta. Spracovateľkou je JUDr. E. Jaďuďová, vedúca odd. PaSM.    

Vzdaním sa mandátu poslanca MsZ Mgr. Jána Kružlica vznikla situácia na doplnenie člena 

Mestskej rady. V zmysle ust.  § 14 odst. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov je Mestská rada iniciatívnym, výkonným 

a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia MsZ a plní 

funkciu poradného orgánu primátora mesta. Nemôže teda nikdy rozhodnúť samostatne o tých 

veciach a v tých oblastiach, ktoré patria do výhradnej právomoci MsZ a primátora mesta. 

Dôležité materiály, ktoré sú predmetom rokovania MsZ sú predkladané do zriadených komisií 

MsZ a poslanci majú priestor na oboznámenie sa s nimi, prerokovanie, prehodnotenie 

návrhov a prijatie opatrení. Je zbytočné, aby sa s návrhmi prerokovanými tými istými 

poslancami zaoberala Mestská rada, ktorej odporúčanie nebýva vždy MsZ akceptované 

a samotní členovia Mestskej rady hlasujú na zasadnutí MsZ inak ako na Mestskej rade.  
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 Predkladatelia materiálov sa stretávajú v praxi s tým, že výstupy z komisií a Mestskej 

rady sú niekedy odlišné. Predkladatelia takto defacto duplicitne prednášajú materiály, ktoré už 

boli prerokované v komisiách. 

So zrušením Mestskej rady bude potrebné upraviť všetky dokumenty, ktoré upravujú činnosť 

a postavenie Mestskej rady.  

Diskusia:  

Mgr. M. Pál – vyslovil presvedčenie, že táto zmena prispeje ku konštruktívnej debate a 

spoločné stretnutia poslancov pred zasadnutím MsZ prispejú k správnym rozhodnutiam. 

Mgr. M. Kabina – ako zástupca KDH súhlasí s týmto krokom, pracovné stretnutia sa 

osvedčili.   

JUDr. D. Lukačko – Mestská rada v úzkom (3 člennom) zložení nemala takú váhu, aby 

prispela k efektívnosti práce. Odbremení sa administratíva.  

Ing. M. Zimmermann – tiež si myslí, že zrušenie Mestskej rady je dobrý krok. 

Ľ. Barák – myslí si, že pre stranu, ktorá získala kandidáta, nie je tento krok veľmi vhodný. 

Treba na to myslieť vtedy, keď sa orgány kreujú.  Víta pracovné stretnutia pred zasadnutím 

MsZ.  

RNDr. P. Bačík – navrhol vypustiť bod B. z návrhu uznesenia, keďže Mestská rada sa ruší. 

Mgr. N. Babiaková – vysvetlila, že členovia Mestskej rady sú volení, teda musia byť aj 

odvolaní.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmeny jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 95/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. R u š í    

      Mestskú radu v Banskej Štiavnici zriadenú na základe uznesenia č. 5/2018 Mestského     

      zastupiteľstva dňa 05. 12. 2018. 

 

B. O d v o l á v a  

     členov Mestskej rady v Banskej Štiavnici 

     Mgr. Jána Kružlica, poslanca MsZ 

     Mgr. Mikuláša Pála, poslanca MsZ 

     Ing. Mariana Zimmermanna, poslanca MsZ 

 

C. Ž i a d a primátorku mesta,  

     aby uložila Mestskému úradu v termíne  do najbližšieho   zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva zapracovanie uvedených zmien do všetkých   dokumentov,  ktoré upravujú  

činnosť a postavenie Mestskej rady. 

 

6.  Kontrola plnenia uznesení  

 

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

prednostka MsÚ, ktorá k bodu podala aj spravodajstvo – uviedla, že plnenie uznesení je 

uvedené v materiáli, v prípade otázok na tieto zodpovie.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
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Uznesenie č. 96/2019 

 

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  

     11. júna 2019 

 

7. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019  

 

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

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

k bodu podala Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta - v priebehu prvých mesiacov došlo 

k niektorým skutočnostiam, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny rozpočtu na rok 2019. Preto je 

predložený návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 1 na rok 2019. Návrh   

pozostáva z rozpočtových opatrení: Povolené prekročenie príjmov, Presun rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov  a Povolené prekročenie  finančných operácií. 

Tiež je návrh na zaradenie do rozpočtu transfer vo výške 15 tis. € pre TS, m. p. a to nákup 

a osadenie dopravného značenia v súvislosti so zmenou VZN o parkovaní od 1. 7. 2019. Na 

pokrytie týchto nákladov nestačí príjem za parkovanie. Buduje sa parkovisko na Dolnej ulici, 

ktoré bude platené, nahradí parkovacie miesta, ktoré sa zrušia na Námestí sv. Trojice. Taktiež 

je potrebné zaradiť náklady na rekreačné poukazy  do rozpočtu mesta. V materiáli je uvedené, 

na čo sa použijú prostriedky z rezervného fondu.  O jednotlivým pripomienkach, ktoré sú 

uvedené v materiáli, sa bude osobitne hlasovať.    

Diskusia:  

Mgr. M. Kabina – vzhľadom na spoločné rokovanie navrhol z rezervného fondu uhradiť PD 

na vybudovanie chodníka na Kolpašskej ulici, a to znížiť položku spolufinancovanie 

rekonštrukcie radnice o 10 tis. €, tento projekt je zatiaľ neúspešný.    

Tiež požiadal o riešenie WC v ZUŠ, náklady sú vyčíslené na 15 tis. €, bol by rád, keby sa 

peniaze na tento účel našli, resp. mať to na pamäti a do budúcna to riešiť.  

Mgr. M. Macharik -  vyjadril sa k plavárni  a chodníku pod kalváriou, čo sa týka plavárne, 

prikláňa sa k návrhu RNDr. P. Bačíka, investovať cca 200 tis. € do stropu, aby to bolo 

v súlade s nejakým plánom. Chodník pod kalváriou, vyplavuje sa tam blato, ak je niečo 

akútnejšie, môže sa to riešiť aj budúci rok detailnejšie.  

Ľ. Barák – Komisia športu navrhla zaradiť do úpravy rozpočtu úpravu verejnej odstavnej 

plochy pri futbalovom štadióne (pre športové podujatia a návštevníkov kalvárie), vo výške 

3500 €, zobrať z položky údržba kanalizácie a z príspevku pre TS na údržbu kanalizácie. 

Komisia športu odporúča dokončiť zavlažovanie futbalového ihriska v plánovanom rozsahu. 

Ďalej navrhol zvýšiť príjmovú časť kapitálových výdavkov - predaj pozemkov o 3 tis. €, 

z toho uhradiť zavlažovací systém a tartan na štadión.   Bolo by to dobre urobiť teraz ako 

celok. K plavárni, je stotožnený s návrhom, k niektorým sumám má výhrady, mal by sa urobiť 

materiál ku športoviskám komplexne, aj čo sa týka plavárne.  

K PD „hríb“ spýtal sa, aká je predstava, čo sa s tým spraví? 

K PD pomník padlých, boli predložené 3 ponuky, nevie, ktorá ponuka ide, čo sa schválilo? 

Každý sa snaží peniaze vybaviť, aj on vybavoval na futbalovom zväze, bol by rád, keby sa 

urobilo zavlažovanie štadióna. 
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Mgr. M. Macharik – faktickou pripomienkou na poslanca Ľ. Baráka, k športoviskám treba 

dlhodobú víziu, aká je predstava, oprava a investície sú potrebné, vyzval poslanca Ľ. Baráka, 

aby urobil víziu štadióna na obdobie cca 5 rokov.  

Ing. M. Michalský – nadviazal na požiadavku poslanca Mgr. M. Kabinu, chodník na 

Kolpašskej ulici je v blízkosti sídliska Drieňová, chodia tadiaľ desiatky ľudí, v blízkosti je 

Gymnázium A. Kmeťa, odborná škola, akékoľvek odďaľovanie riešenia zvyšuje riziko úrazu, 

v zime je chodník takmer nepriechodný. Vyzval kolegov na spoločné podporenie tohto 

chodníka a spracovanie PD na riešenie.  

WC v ZUŠ-ke treba opraviť, konajú sa tam kultúrne podujatia, prezentuje sa tam mesto.  

RNDr. P. Bačík – k plavárni, súhlasí s víziou, ale spýtal sa, či sa ide opravovať stará budova, 

resp. sa budeme zaoberať myšlienkou výstavby novej plavárne? Až po odpovedi na túto 

otázku by sa mali vyčleniť finančné prostriedky na zameranie fyzického stavu plavárne. 

Materiál bol v Komisii výstavby a ŽP. Poslanci nemajú dostatočné informácie, až po tejto 

odpovedi sa môže vyčleniť 15 tis. € a udržať prevádzku plavárne.  

Ing. J. Čamaj – súhlasil so stretnutím ku plavárni, myslí si, že Mesto nie je v kondícii 

budovať novú plaváreň, treba zachovať a udržať jestvujúcu plaváreň a pustiť sa do jej 

rekonštrukcie.  

Mgr. M. Macharik – nevie si predstaviť diskusiu ku plavárni bez podkladov, bez toho sa 

nepohneme.  

Mgr. M. Pál – všetci poslanci majú dobré návrhy, treba o nich jednotlivo hlasovať. Poprosil 

o podporu ihriska na Dolnej ulici.  

JUDr. D. Lukačko – každý niečo chce, ale peňazí nie je na všetko. Spýtal sa na pomník 

padlých? 

Mgr. N. Babiaková – bola zverejnená súťaž, predložili sa návrhy. Uskutočnilo sa verejné 

prerokovanie. Na základe verejného obstarávania je suma 30 tis. €, je to v štádiu konečného 

spracovania, môže sa k tomu urobiť stretnutie.       

JUDr. D. Lukačko – spýtal sa, či sa vie súťaž zrušiť a ísť s cenou dole? 

Ing. I. Ondrejmišková – výsledná suma 30 tis. € je vysúťažená cena zákazky.  

JUDr. D. Lukačko – pri opravách oporných múrov sa ide v súlade plánom? 

Mgr. N. Babiaková – tento rok je v rozpočte oporný múr na Ul. J. Bottu (havarijný stav).  

JUDr. D. Lukačko – spýtal sa na kultúrny dom na Štefultove, na tento objekt nie je 

rozpočtovaná žiadna suma, nič sa s tým nerobí, je to v katastrofálnom stave. 

Mgr. N. Babiaková – je pripravený projekt, treba sa dohodnúť, čo s tým ďalej. Sledujú sa 

výzvy na získanie fin. prostriedkov (zateplenie objektu), koeficienty úspor sa nedajú 

porovnať, lebo objekt sa neprevádzkuje.  

JUDr. D. Lukačko – nákup zariadenia do obradnej siene,  radnica nie je reprezentatívna, je 

za jej obnovu.  

Mgr. N. Babiaková – návrh je spracovaný, suma je podstatne vyššia. Bol návrh zaradiť to do 

úpravy rozpočtu, ale rekreačné poukazy a zvýšenie miezd zamestnancov odčerpali peniaze 

z rozpočtu. Môže sa to zaradiť do rozpočtu na budúci rok.  

JUDr. D. Lukačko – mreža na ceste ku kalvárii, je tam zápach, spýtal sa stavebného úradu, 

koľko krát bol vlastník vyzvaný k náprave, aby sa aj on finančne podieľal na riešení? Mesto 

nebude sanovať súkromné veci.  

Š. Mičura -  faktickou pripomienkou na poslanca JUDr. D. Lukačku a Mgr. M. Macharika ku 

kalvárii, bolo by dobre, keby sa peniaze na riešenie našli, ak je možnosť, treba vyzvať aj 

vlastníka k spolupráci.  
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Na Štefultove nie je pokosené ihrisko, riešme veci poriadnejšie, hlavne tie, na ktorých sa 

dohodneme.  

RNDr. P. Bačík – faktickou pripomienkou na poslanca Mgr. M. Macharika, k plavárni je 

materiál spracovaný projektantom, treba sa rozhodnúť, či sa stará opraví, resp. sa postaví nová 

plaváreň.  

Mgr. N. Babiaková – k vyššie spomenutým návrhom uviedla: 

- nový zavlažovací systém na štadióne, ide o kapitálový výdavok, 

- vytekanie vody pod kalváriou, preverí sa možnosť riešenia,  

- do budúcna potrebujeme riešiť pomník padlých projektovou dokumentáciou, aby sa mohli 

žiadať finančné prostriedky,  

- Drieňová a opravy chodníkov, uskutočnilo sa stretnutie, najskôr treba opraviť to, čo je zlé, 

dohodli sa, čo sa bude riešiť,     

- chodník na Kolpašskej ulici, boli tam pozemky vo vlastníctve Rudných baní, tieto sa 

vysporadúvali a prešli do majetku mesta, treba spracovať projektovú dokumentáciu 

a urobiť prieskum ceny, 

- k oprave WC v ZUŠ, do oblasti školstva sa dalo veľa peňazí, aj ZŠ J. Kollára potrebuje 

opravu WC, treba doriešiť vybavenie kuchýň v súvislosti s poskytovaním obedov zdarma, 

v rezerve „školstvo“ peniaze momentálne nie sú. 

Mgr. M. Macharik – v príjmovej časti vidí rezervu v dani z ubytovania, vlani bol príjem 40 

tis. €, tento rok je ambícia vybrať 45 tis. €. Ak by sa podarilo vybrať 50 tis. €, prikláňa sa 

k riešeniu detského ihriska. Cestovný ruch berie verejný priestor v centre mesta.  

Ing. K. Lievajová – ak by bola daň z ubytovania vyššia, ako sa očakáva, dalo by sa to 

zahrnúť do kapitálových výdavkov a z toho by sa mohol zakúpiť 1 prvok na detské ihrisko.  

Ing. R. Marko – doplnil, že sú objednané 2 hojdačky (ako náhrada za odstránené prvky), 

maximálne sa dokúpi ešte jeden domček. Ihriská majú svoje normy na umiestnenie prvkov. 

Na pozemku sú obmedzenia (teplovod), náhrada hojdačiek je dohodnutá.  

Mgr. N. Babiaková – 42 tis. €  je určených na spolufinancovanie radnice, záležitosť nie je 

uzavretá.  

Keďže bolo vznesených viacero návrhov na úpravu rozpočtu, poslanci schválili 10 minútovú 

prestávku, aby mohli sformulovať svoje návrhy.  

 

Postupne sa hlasovalo o jednotlivých návrhoch: 

1. Do rozpočtu mesta zahrnúť projektovú dokumentáciu na plaváreň v čiastke 15 000 €. Na 

tieto výdavky presunúť prostriedky vyčlenené na projektovú dokumentáciu objektu Hríb.  

prítomných 13, hlasovalo 13                              za 12, proti 0, zdržal sa 1 (RNDr. P. Bačík)  

 

2. V zmysle projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Ul. Pod Kalváriou riešiť odvodnenie 

časti ulice (vybudovať mrežu) v čiastke 10 000 € - prostriedky presunúť z rezervného 

fondu.  

      prítomných 13, hlasovalo 13                             za 12, proti 0, zdržal sa 1 (RNDr. P. Bačík)  

 

3. Na detské ihrisko na Ul. Dolná zakúpiť nové prvky v cene cca 5 000 € - vzhľadom 

k tomu, že v tomto roku sa odstránia pokazené hojdačky, ktoré budú nahradené novými, 

navrhujeme pripomienku neakceptovať.  Ďalší nákup prvkov navrhujeme riešiť v rozpočte 

pre rok 2020. 

prítomných 13, hlasovalo 13                                                         za 13, proti 0, zdržal sa 0  
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4. V rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na opravu oporného múru na Ul. Zvonová – 

pripomienku navrhujeme neakceptovať – po vyčíslení potreby finančných prostriedkov 

navrhujeme začleniť opravu OM do rozpočtu v roku 2020. 

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

 

V zmysle uznesenia MsZ č. 126/2018 bolo uložené mestskému úradu zaoberať sa 

pripomienkami k rozpočtu, ktoré po termíne doručil Mgr. Juraj Foltán pri zostavovaní 

rozpočtu pre roky 2019, 2020 a 2021. Jeho pripomienky boli: 

 Odvedenie povrchových vôd z ulice Janka Jesenského  -  pripomienku navrhujeme 

neakceptovať  - momentálne zložité technické riešenie a nedostatok finančných 

prostriedkov  

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

 

 Prepojenie Ulice Janka Jesenského s Ulicou Štefana Moyzesa – pripomienku navrhujeme 

neakceptovať – projektová dokumentácia je spracovaná, na realizáciu v tomto roku nie sú 

finančné prostriedky 

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

 

 Vyčleniť prostriedky na ďalšiu údržbu budovy bývalej pošty – pripomienku navrhujeme 

neakceptovať – v roku 2019 sa spracuje projektová dokumentácia na celkovú 

rekonštrukciu objektu – položka je predmetom zmeny rozpočtu 

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

  

 Oprava hrobky v Dolnom štefultovskom cintoríne – pripomienku navrhujeme 

neakceptovať – hrobka nie je majetkom mesta 

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

  

 Oprava NKP pomníka sv. Jána Nepomuckého na Štefultove– pripomienku navrhujeme 

neakceptovať – pamätník nie je zaradený v pamätihodnostiach mesta, v roku 2019 mesto 

rieši pamätník SNP 

prítomných 13, hlasovalo 13       za 11, proti 0, zdržali sa 2 (Mgr. Kabina, Ing. Michalský) 

 

 Spracovanie evidencie pamätihodností mesta – evidencia je spracovaná 

 Zaradiť položku oprava vojnových hrobov do rozpočtu mesta – pripomienku navrhujeme 

akceptovať – je predmetom zmeny č. 1 rozpočtu mesta. 

 

Ďalšie návrhy na zaradenie do rozpočtu mesta: 

 Transfer vo výške 15 tis. € pre Technické služby, m. p. a to nákup a osadenie dopravného 

značenia v súvislosti so zmenou VZN o parkovaní od 1. 7. 2019.  

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

 

 10 tis. € na PD - vybudovanie chodníka na Kolpašskej ulici riešiť presunom z rezervného 

fondu  

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

 

 Po schválení návrhov sa hlasovalo o celom návrhu na zmenu rozpočtu č. 1 a Mestské 

zastupiteľstvo prijalo   
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Uznesenie č. 97/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e 

      Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Štiavnica č. 1 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.      

      o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a  doplnení niektorých   

      zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovými opatreniami: 

 

1) Povolené prekročenie  príjmov  
 

Ekon. 

klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

111  Výnos dane pre územnú samosprávu 4 150 000 + 100 672 4 250 672 

133 009  Daň za ubytovanie 35 000 + 15 000 50 000 

134  Daň za dobývací priestor 3 000 + 5 000  8 000 

212 002  Z prenájmu pozemkov – lesy 20 000 + 20 000 40 000 

212 003  Prenájom Bytová správa 73 000 + 18 250 91 250 

223 001  Opatrovateľská služba 23 000 + 12 000 35 000 

223 001  Parkovné 35 000 + 35 000 70 000 

292 017  Vratky 0 + 20 000 20 000 

292 008  Odvod z lotérií 40 000 + 5 000 45 000 

312 001  Dotácia na voľby 0 + 17 000 17 000 

312 002  Dotácia FPÚ – Nezabudnuté remeslá 0 + 3 000 3 000 
312 002  Dotácia FPÚ – Salamander  0 + 9 000 9 000 
312 001  Dotácia FPÚ – knihy pre knižnicu 0 + 2 000 2 000 

312 001  Dotácia FPÚ – Živá knižnica 0 + 2 500 2 500 

312 001  Dotácia MK SR – Dni európskeho 

dedičstva 

0 + 4 350 4 350 

312 002  Dotácie AVF 0 + 25 000 25 000 

312 001  Dotácia na vojnové hroby 

a pamätníky 

0 + 702 702 

312 001  Dotácia DHZO  0 + 6 000 6 000 

312 001  Humanitárna pomoc 0 + 200 200 

312 001  Hmotná núdza a obedy zadarmo 12 000 + 10 000 22 000 

312 001  Dotácia Zelené obce 0 + 16 450 16 450 

312 001  Dotácia Nízkouhlíková stratégia 0 + 13 680 13 680 

312 001  NFP – Komunitné centrum 18 000 + 7 000 25 000 

312 008  Dotácia BBSK – kultúrne leto 0 + 3 500 3 500 

312 012  Dotácia úrady 32 000 + 2 000 34 000 

331 002  Dotácie zo zahraničia (OMSD) 0 + 5 950 5 950 

312 001  Dotácia na stojisko Šobov – bežná 0 + 2 089 2 089 

322  Dotácia na stojisko Šobov – 

kapitálová 

0 + 8 411 8 411 

322  Dotácia na ihrisko MŠ Bratská 0 + 8 000 8 000 

322  Dotácia na ZŠ J. Horáka – učebne 0 + 139 754 139 754 

322  Dotácia na ZŠ J. Kollára 0 + 119 764 119 764 

322  Dotácia na vodovod Jergištôlňa 0 + 180 000 180 000 

322  Dotácia na štadión 0 + 21 500 21 500 

322  Dotácia na výmenu sedačiek v kine 0 + 1 450 1 450 

322  Dotácia na detské ihrisko 0 + 9 500 9 500 

322  Dotácia MF SR – verejné 

priestranstvá 

700 000 + 120 000 820 000 
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2) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu nasledovne: 

 
Program Funkčná 

klasifikácia 

Ekon. 

Klasifikácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Presun z položky 

 

rozpočet 

po zmene 
1.2 06.2.0 716 PD parkovisko 

Ul. Dolná  

0 + 3 080 PD kanalizácia 

Štefultov 

3 080 

2.1 04.7.3 630 Medzinárodné 

projekty OMSD  

0 + 4 500 Zmeny a doplnky 

ÚP 

4 500 

3.2 01.1.1  633 Výpočtová 

technika MsZ  

5 000 + 317 Tovary  služby MsZ 5 317 

3.4 06.2.0 637 Náhrada škody 

  

0 +480 Inzercia 480 

 

3.8 01.1.1 713 Nákup 

výpočtovej 

techniky  

5 000 + 2 000 Údržba výpočtovej 

techniky 

7 000 

3.10 08.2.0 633 Materiál kultúrne 

centrum  

3 000 + 800 Služby KC 3 800 

4.5 08.4.0 635 Vypiľovanie 

drevín 

v cintorínoch  

3 000 + 2 350 Vypiľovanie verejná 

zeleň 

5 350 

5.1 03.1.0 713 Nákup 

narkotizačnej 

pušky  

0 + 990 PD kanalizácia 

Štefultov 

990 

5.2 02.2.0 630 
Civilná ochrana 

 

500 + 500 SMS infokanál 1 000 

 5.3 03.2.0 635 Údržba hasičskej 

zbrojnice B. 

Štiavnica  

500 + 1810 Údržba majetku  2 310 

5.3 03.2.0 632 Hasiči Štefultov – 

energie  

1 330 + 1 300 Rekonštrukcia 

hasičských zbrojníc 

2 630 

7.4 04.5.1 713 Zvýraznenie 

prechodov pre 

chodcov - 

spolufinancovanie  

0 + 1 283 PD kanalizácia 

Štefultov 

1 283 

7.5 06.2.0 640 Dotácie na úpravu 

verejných 

priestranstiev  

2 000 + 1 050 Dotácie na verejnú 

zeleň 

3 050 

8.1 09.1.1 717 vybudovanie 

detského ihriska 

MŠ Bratská – 

spolufinancovanie  

0 + 5 842 Rezerva na údržbu 

školských budov 

5 842 

8.2 09.2.1 700 ZŠ J. Horáka – 

vybavenie učební 

spolufinancovanie  

0 + 7 355 Rezerva na údržbu 

školských budov 

7 355 

8.2 09.2.1 700 ZŠ J. Kollára – 

špecializované 

učebne 

spolufinancovanie  

0 + 6 304 Rezerva na údržbu 

školských budov 

6 304 

8.2 09.2.1 716 PD ZŠ J. Kollára 

 

0 + 2 380 Rezerva na údržbu 

školských budov 

2 380 

10.1 08.2.0 630 Filmový ateliér 

Spolufinanc.  

0 + 7 810 Kultúrne podujatia + 

služby kino 

7 810 

10.3 08.2.0 630 Klub Rubigall – 

spolufinancovanie  

0 + 345 PD kanalizácia 

Štefultov 

345 



 

10.4 

08.2.0 630 Oprava objektu 

Rubigall 

 

0 +23 364 Zadanie pre 

spracovanie  UPN 

zóny 7 364, Energie 

kultúra 5 000, 

geometrické plány 

1 000, jasle 10 000 

23 364 

10.4 06.2.0 637 Koncepčná PD 

radnice  

0 + 5 265 Posudky 5 265 

10.4 06.2.0 716 PD pamätníky 

 

0 + 200 PD kanalizácia 

Štefultov 

200 

11.2 06.2.0 713 Nákup vybavenia 

 

12 000 + 353 Transfery TS na 

detské ihriská 

12 353 

11.5 06.4.0 641 Transfer TS na el. 

energiu VO  

75 000 + 7 000 Údržba a revízie VO 82 000 

12.3 10.2.0 716 PD Klub 

dôchodcov 

Štefultov  

0 + 2832 PD kanalizácia 

Štefultov 

2 832 

14 01.1.1 633 Materiál 

a vybavenie  

9 190 + 5 000 Údržba majetku 

mesta 

14 190 

14 08.2.0 713 Nákup 

výpočtovej 

techniky kultúra  

0 + 1 100 Nákup vybavenia 

kultúra 

1 100 

 

3) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne: 

  
Program Funkčná 

klasifiká

cia 

Ekon. 

Klasifik

ácia 

Názov  rozpočet  

Zmena 

Presun z položky 

 

rozpočet po 

zmene 

1.2 06.2.0 630 Nízkouhlíková 

stratégia 

 0 + 14 400 Dotácia + lotérie 14 400 

2.1 04.7.3 630 Dni európskeho 

dedičstva 

 0 + 5 850 Dotácia + lotérie 5 850 

2.1 04.7.3 630 Projekt zážitkového 

turizmu bežné 

výdavky 

 0 +28 170 Dotácia z roku 

2018 + lotérie 

28 170 

2.1 04.7.3 700 Projekt zážitkového 

turizmu – kapitálové 

výdavky 

 0 + 22 051 Dotácia  z roku 

2018+ dotácia na 

štadión 

22 051 

2.1 04.7.3 630 Medzinárodné 

projekty OMSD 

  4 500 + 3 500 Zvýšený príjem – 

Dotácia OMSD 

8 000 

2.2 04.7.3 611 Informačné centrum 

mzdy 

 38 700 + 825 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

39 525 

2.2 04.7.3 630 Informačné centrum 

– služby 

 6 500 + 300 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

6 800 

2.3 01.1.3 630 Projekt Európske 

kultúrne dedičstvo 

 0 + 2450 Dotácia zo 

zahraničia 

2 450 

3.5 06.2.0 635 Údržba objektu Hríb  0 + 5 000 Zvýšený príjem 

Daň za dobývací 

priestor 

5 000 

3.5 06.2.0 716 PD zmena účelu 

stavby KC 

 0 + 2 500 Rezervný fond 2 500 

4.1 08.2.0 713 Nákup vybavenia do 

obradnej siene 

 0 + 5 000 Rezervný fond 5 000 

4.2 01.3.3 600 Matrika – mzdy a 

služby 

 18 960 + 355 Dotácia úrady 19 315 



4.2. 01.3.3 600 Osvedčovanie 

podpisov a listín 

mzdy a služby 

 17 130 + 355 Dotácia úrady 17 485 

4.5 08.4.0 600 Cintorínske služby 

mzdy a služby 

 23 887 + 315 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

24 202 

4.6 08.3.0 600 ŠN mzdy   11 200 + 275 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

11 475 

4.7 01.1.1 600 Stavebný úrad –  

mzdy a služby 

 43 850 + 395 Dotácia úrady 44 245 

5.1 03.1.0 633 MsPO – mzdy   130 000 + 3 000 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

133 000 

5.1 03.1.0 637 MsPO – služby  8 000 + 800 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

8 800 

 

5.1 03.1.0 634 MsPO – dopravné  9 000 + 7 000 Zvýšený príjem 

z vratiek 

16 000 

5.1 03.1.0 714 Nákup osobného 

vozidla 

 0 + 6 700 Rezervný fond 6 700 

5.1 03.1.0 713 Nákup kamier  0 + 2500  Rezervný fond 2 500 

5.3 03.2.0 633 DHZO B. Štiavnica 

– vybavenie 

 0 + 3 000 Dotácia DPO 3 000 

5.3 03.2.0 632 DHZO B. Štiavnica 

– rekonštrukcia 

zbrojnice 

 1 352 + 29 925 Dotácia MV SR 

z roku 2018 

31 277 

5.3. 03.2.0 630 DHZO Štefultov – 

vybavenie 

 0 + 3 000 Dotácia DPO 3 000 

5.3  03.2.0 632 DHZO Štefultov – 

rekonštrukcia 

zbrojnice 

 1 327 + 29 925 Dotácia MV SR 

z roku 2018 

32 252 

6.1 05.1.0 641 Transfer TS na 

opravu kontajnerov 

 2 000 + 1 000 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

3 000 

6.1 05.1.0 641  Transfer TS na zber 

komunálneho 

odpadu 

 260 000 + 30 000 Zvýšený príjem – 

prenájom lesov + 

daň za 

ubytovanie 

290 000 

6.1 05.1.0 641 Transfer TS na 

opravu vozidla 

 0 + 3 500 Zvýšený príjem 

z vratiek 

3 500 

6.3 05.1.0 641  Transfer TS na 

údržbu stojísk 

 3 000 + 2 000 Zvýšený príjem 

z vratiek 

5 000 

6.3 5.1.0 641 Transfer TS na 

prevádzku 

kompostoviska 

 0 + 40 000 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

40 000 

6.3 05.1.0 630 + 

717 

Vybudovanie 

stojiska Šobov 

 0 + 12 926 Dotácia + dotácia 

štadión 867+ 

sedačky 1450 

12 926 

7.1. 06.2.0 716 PD chodník 

Kolpašská 

 0 + 10 000 Rezervný fond 10 000 

7.2 04.5.1 635 údržba MK iní  100 000 + 20 000 Zvýšený príjem 

Parkovné  

120 000 

7.2 04.5.1 635 Oprava oporných 

múrov 

 10 000 + 5 000 Zvýšený príjem 

z vratiek 

15 000 

7.3 05.2.0 717 Odvodnenie Ul. Pod 

Kalváriou 

 0 + 10 000 Rezervný fond 10 000 

7.4 04.5.1 717 Vybudovanie 

parkoviska Ul.Dolná 

 0 + 398 000 Dotácia MF SR + 

rezervný fond 

398 000 



7.4 04.5.1 717 Zvýraznenie 

prechodov pre 

chodcov 

 1 283 + 24 000 Dotácia z roku 

2018 

25 283 

7.4 04.5.1 641 Transfer TS na 

parkoviská 

 0 + 15 000 Zvýšený príjem 

na parkovnom 

15 000 

8.1 09.1.1 717 Vybudovanie ihriska 

MŠ Bratská 

 5 842 + 8 000 Dotácia 13 842 

8.1   Zvýšenie dotácie pre 

MŠ Mierová 

 82 036 + 8 000 Zvýšený príjem 

z vratiek 

90 036 

8.2 09.2.1 700 ZŠ Horáka – 

zlepšenie vybavenia 

učební 

 7 355 + 139 754 Dotácia 147 109 

8.2  600 ZŠ J. Horáka – 

mzdy a služby 

 859 366 + 22 421 Dotácie z roku 

2018 

881 787 

8.2 09.2.1 700 ZŠ J. Kollára – 

špecializované 

učebne 

 6 304 + 119 764 Dotácia 126 067 

8.6 09.1.1 642 Dotácie pre neštátne 

školské zariadenia – 

predškolská 

výchova 

 348 940 + 29 185 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

378 125 

8.6 09.5.0 642 Dotácie pre neštátne 

školské zariadenia – 

ostatné zariadenia 

 99 699 + 1 840 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

101 539 

8.6 09.5.0 641 Dotácia na 

stravovanie pre 

Špeciálnu školu 

 0 + 2 000 Dotácia na 

potraviny 

 2 000 

9.3 08.1.0 716 PD plaváreň  0 15 000 Rezervný fond 15 000 

9.3 08.1.0 717 Zavlažovací systém 

na štadióne 

 0 + 17 000 Dotácia SFZ 17 000 

10.1 08.2.0 630 Mesto kultúry  360 732 + 18 401 Dotácia FPU + 

rezervný fond 

379 133 

10.1. 08.2.0 630 Filmový ateliér  7 810 + 25 000 Dotácia AVF 32 810 

10.1 08.2.0 630 Salamander  25 000 + 9 000 Dotácia FPU 34 000 

10.1 08.2.0 630 Ostatné kultúrne 

podujatia 

 29 180 + 6 500 Dotácia FPÚ 

+ dotácia BBSK 

35 680 

10.3 08.2.0 633 Klub Rubigall – 

študovňa 

 345 + 19 448 Dotácia z roku 

2018 

19 793 

10.3 08.2.0 637  Knižnica – mzdy 

a služby 

 47 503 + 957 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

48 460 

 

10.3 08.2.0 633 Knižnica – knihy  5 300 + 2 000 Dotácia FPU 7 300 

10.3 08.2.0 630 Projekt Živá 

knižnica 

 0 + 2 500 Dotácia FPU 2 500 

10.4 08.2.0 635 Oprava objektu 

Rubigall 

 23 364 + 89 636 Dotácia MK SR 

z roku 2018 + 

prenájom BS 9 

636 

113 000 

10.4 08.2.0 717 Vybudovanie 

bezbariérového 

vstupu do 

klientskeho centra 

 0 + 7 000 Rezervný fond 7 000 

10.4 08.2.0 635 Radnica – 

rekonštrukcia 

spolufinancovanie 

 0 42 484 Rezervný fond 42 484 

10.4 08.2.0 630 Spolufinancovanie 

projektov MK SR 

 0 + 6 000 Dotácia 

komunitné 

centrum z r. 2018 

6 000 

10.4 08.4.0 635 Oprava vojnových  0 + 703 Dotácia MV SR 703 



hrobov 

10.4 08.4.0 717 Rekonštrukcia 

pamätníka SNP 

 0 + 8 345 Rezervný fond 8 345 

  06.2.0 716 PD Pomník padlých 

hrdinov 

 20 000 + 10 000 Rezervný fond 30 000 

11.1 06.2.0 630 Projekt Zelené obce  0 + 16450 Dotácia 16 450 

11.2 06.2.0 713 Nákup prvkov na 

detské ihriská 

 12 353 + 5 000 Zvýšený príjem 

na dani 

z ubytovania 

17 353 

11.4 06.3.0 717 Vodovod Jergistôlňa  0 + 234 872 Dotácia 

Environmentálny 

fond + rezervný 

fond 

234 872 

11.4 06.3.0 717 Vodovod Exnára  0 + 15 000 Rezervný fond 15 000 

11.5 06.4.0 717 Modernizácia VO 

Štefultov 

 0 + 178 000 Bankový úver 178 000 

 

12.1 10.7.0 630 Sociálny taxík  9 000 + 1000 Dotácia 

komunitné 

centrum z roku 

2018 

10 000 

12.1. 10.7.0 640 Podpora denného 

stacionára 

 3 000 + 2730 Príjem 

z prenájmu BS 

5 730 

12.1 10.7.0 642 Humanitárna pomoc  0 + 200 Dotácia MPSVaR 200 

12.4 10.2.0 600 Opatrovateľská služba 157 670 + 20 000 Zvýšený príjem 

Za opatrovanie + 

177 670 

14 01.1.1 610 Správa úradu – mzdy 632 100 + 10 175 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

642 272 

14  01.1.1 630 Správa úradu – služby 38 000 + 4 000 Zvýšený príjem 

Výnos dane 

z príjmov 

42 000 

14 01.1.1 713 Nákup externého 

defibrilátora 

0 + 2100 Rezervný fond 2 100 

14 01.6.0 630 Voľby 0 + 17 000 Dotácia ŠR 17 000 

14 08.2.0 610 Správa kultúry mzdy 79 000 + 1 925 Príjem 

z prenájmu BS 

80 925 

14 08.2.0 630 Správa kultúry – služby 5 000 + 200 Príjem 

z prenájmu BS 

5 200 

 

4) Povolené prekročenie  finančných operácií 

Príjem 
 

Ekon. 

Klasifikácia 

 Názov  rozpočet Zmena + 

            - 

rozpočet po zmene 

456  Prevod z rezervného fondu 201 100 + 214 598 

 

415 698 

453  Prevod prostriedkov z predch. roka 9 500 + 348 951 358 451 

513  Bankový úver 0 + 178 000 178 000 
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5) použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške    415 698  € na úhradu  

            kapitálových   výdavkov nasledovne:   

- PD parkovisko Ul. Lesnícka           30 000 € 

- Vybudovanie parkoviska Ul. Dolná                     93 000 € 

- spolufinancovanie kompostoviska          61 100 €  

- PD Ul. Dolná Resla            10 000 € 

- PD plaváreň             15 000 € 

- Vybudovanie vodovodu Jergištôlňa          54 872 € 

- PD na zmenu účelu stavby kultúrne centrum           2 500 € 

- Nákup vybavenia do obradnej siene            5 000 € 

- Nákup osobného vozidla MsPo             6 700 € 

- Nákup kamier               2 500 € 

- Rekonštrukcia bytu v Rubigalle           10 097 € 

- Vybudovanie bezbariérového vstupu            7 000 € 

- Spolufinancovanie rekonštrukcie radnice         42 484 € 

- Rekonštrukcia pamätníka SNP             8 345 € 

- PD pomník padlých hrdinov           30 000 € 

- Vodovod Ul. L. Exnára            15 000 € 

- Nákup externého defibrilátora             2 100 € 

- PD chodník Ul. Kolpašská           10 000 € 

- Odvodnenie Ul. Pod Kalváriou           10 000 € 

 

 

8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Banská Štiavnica č.../2019 o   

     určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských     

     zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica  

 

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

spracovateľkami sú: Bc. D. Kubiňáková, ekonomické oddelenie a PaedDr. V. Ebert, 

školský úrad. Spravodajstvo k bodu podala primátorka mesta – návrh nariadenia bol 

v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli, bol predmetom rokovania 

Mestskej rady a komisií MsZ, neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Po jeho schválení 

bude Všeobecne záväzné nariadenie znovu zverejnené na úradnej tabuli a účinnosť 

nadobudne od 1. 9. 2019.  

Mestské zastupiteľstvo bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov prijalo  

 

Uznesenie č. 98/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. V zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a    

     doplnkov a v súlade s § 6 ods.24 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 Všeobecne záväznom nariadení mesta Banská Štiavnica č. 2/2019 o určení výšky   

     príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v       

     zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. 
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  9.  Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie   

       plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018  

 

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 – v materiáli je uvedené, aké sú ciele 

v jednotlivých oblastiach: sociálne služby, služby vzdelávania, zdravotnícke služby, voľno-

časové aktivity, bývanie. 

V roku 2018 bol príspevok mesta Banská Štiavnica  na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby v Dennom stacionári vo výške 43 € na jedného klienta za mesiac s trvalým pobytom 

v meste Banská Štiavnica, čo predstavovalo za celý kalendárny rok 2018 sumu 4 558 €. Od 

februára 2019 je tento príspevok v sume 55 €, čo prestavuje zvýšenie príspevku o 12 € na 

jedného klienta za mesiac. Príspevok na prevádzkové náklady je prepočítavaný každoročne, 

v zmysle § 77 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách. 

Diskusia: 

H. Koťová – poďakovala za sociálne služby, Mesto poskytuje veľkú pomoc občanom, 

zamestnankyňa na odd. organizačnom, VS a SV, Bc. E. Gregáňová je zdatná pracovníčka. 

Bolo by vhodné, aby bol vytvorený priestor, kde by mohli občania s ňou komunikovať medzi 

4 očami. Do budúcna by bolo dobré, keby tu bol stacionár pre dôchodcov.  

Mgr. N. Babiaková – Mesto v danej oblasti robí maximum, obidve pracovníčky, aj pani 

Gregáňová aj pani Lacková majú citlivý prístup ku klientom, Mesto nadštandardne rieši 

sociálnu oblasť.  

Mgr. M. Pál – sociálna oblasť je na veľmi dobrej úrovni, pomáha sa slabším, nie je to práca, 

ktorá je dobre ohodnotená.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo  

 

Uznesenie č. 99/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia         

     komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. 

 

10. Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica na II.   

      polrok 2019  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice, predložila a spracovala ju Ing. I. Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ. Spravodajstvo k bodu podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky 

mesta – uviedol, že plán práce Mestskej rady v súvislosti s jej zrušením je bezpredmetný. Plán 

práce je informatívny, môže byť aktuálne upravený.    

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 100/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2019. 
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11.  Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok   

       2019  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a vypracoval ju Ing. M. Láslo, hlavný 

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

mesta. Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   

 

Uznesenie č. 101/2019 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S ch v a ľ u je   

     Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2019. 

 

12.  Majetkové veci mesta  

 

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

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, spracovateľkami sú: Ing. M. Oravcová, O. Nigríniová. 

Spravodajstvo k bloku majetkových vecí podal poslanec Mgr. M. Pál.  

 

a) Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 

rokov    

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 102/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 72/2019 zo dňa 28. mája 2019, ktorým bol schválený zámer na 

prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici spôsobom uvedeným v § 9a, 

ods. 8, písm. e)  Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

 Zámer na odpredaj uvedeného majetku spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8  

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, bol zverejnený obvyklým  

spôsobom pod č. 19/2018 v lehote od 31.05.2019 nepretržite. 

    

B. S c h v a ľ u j e      

     odpredaj  majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 

Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení - bytu v bytovom dome súp. 

č. 11, postavenom na pozemku par. č. CKN 3199/1 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 m
2
, zastavané plochy 

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

výlučného vlastníctva Mariána Maruniaka, rod. Maruniak, trvalo bytom Námestie sv. 

Trojice č. 7, 969 01  Banská Štiavnica. 
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Nehnuteľnosti sú vedené na Katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici na 

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

Štiavnica. 

 

            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. 

 

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 Námestí 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,- €). 

     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.  

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 13, hlasovalo 13     za 13, proti 0, zdržali sa 0 
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b) Prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. J. Krnáč) 

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 103/2019 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 24/2019 zo dňa 6. 2. 2019, ktorým bol schválený zámer  

      na prevod  pozemkov parc. číslo E KN 2645/13, o výmere 26 m
2
, TTP a parc. číslo E KN 

2645/49, o výmere 218 m
2
, TTP.  

  

Zámer na prevod  uvedeného majetku spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 7/2019  zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 20. 2. 2019 nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

1.  prevod  majetku   Mesta  Banská Štiavnica  

pozemku parc. číslo E KN 2645/13, TTP o výmere 26 m
2 
 

pozemku parc. číslo E KN 2645/49, TTP o výmere 218 m
2 
 

Pozemky sú vedené v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,   na 

LV č. 3076, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica,  pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica. 

 

2.   spôsob prevodu majetku uvedeného pod  bodom B. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, 

ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúceho Ing. Jaroslav Krnáč, 

Mochovská 2995/8, 934 05 Levice, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške 4 880 € 

(20 €/m
2
), čo je cena vyššia, ako cena určená znaleckým posudkom č. 18/2019, zo dňa 

27. 3. 2019, vyhotoveným Ing. Igorom Mičkom, znalcom z odboru stavebníctvo, vo 

výške 14,46 €/m
2
.  

 

3.    Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona   

       SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení:  

Kupujúci zastúpený na základe plnej moci advokátskou kanceláriou MARENČÍKOVÁ 

advokát, s. r. o., zastúpený JUDr. Ing. Janou Marenčíkovou, LLM,  požiadal o odkúpenie 

pozemkov bezprostredne susediacich so záhradou parc. č. C KN 5968/1 v jeho osobnom 

vlastníctve, s ktorou tieto záujmové pozemky tvoria jeden funkčný celok. Predmetné 

nehnuteľnosti plánuje využívať na rekreáciu a v budúcnosti aj na stavbu rekreačnej chaty. 

Pozemky z južnej strany susedia s lesným pozemkom vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica a pre vlastníka sú nevyužiteľné. Pre Mesto Banská Štiavnica sú pozemky 

prebytočným majetkom. 

Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4.   Podmienku, že kupujúci uhradí  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené s prevodom   

      pozemku. 
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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. Odst.4, písm.  e) Zásad hospodárenia 

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

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie: 

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

 

c) Prevod časti pozemku parc. č. E KN 5428/2, parc. č. E KN 5427/2 v k. ú. 

Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. Ľ. 

Polóny s manž.) 

Diskusia:  

Š. Mičura – ide o podobný prípad ako v predchádzajúcom bode, položil otázku, či by nebolo 

vhodné zamestnať človeka, ktorý by riešil mestské pozemky, tento žiadateľ pozemok užíva 30 

rokov. Z prenájmu, resp. predaja by mesto získalo peniaze.  

Mgr. N. Babiaková -  Mesto zamestnalo osobu, ktorá sa problematike bude venovať.   

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo  

 

Uznesenie č. 104/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 54/2019 zo dňa 21.3.2019 , ktorým bol schválený zámer  

na prevod  časti pozemkov parc. č. E KN 5428/2 a 5427/2 v k. ú. Banská Štiavnica.   

  

Zámer na prevod  uvedeného majetku spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení,  bol pod č. 15/2019  zverejnený 

obvyklým spôsobom v lehote od 24.4.2019 nepretržite. 

 

B. S c h v a ľ u j e      

1. prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 pozemku parc. číslo C KN 1241/1, o výmere 172 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorý bo vytvorený geometrickým plánom č. 45918279-106/2019 zo dňa 18.4.2019 

odčlenením dielu 2 o výmere 22 m
2
, TTP, z pôvodnej E KN parc. č. 5427/2 o celkovej 

výmere 455 m
2 

, TTP a dielu 3 o výmere 150 m
2
, orná pôda, z pôvodnej E KN parc. č. 

5428/2 o celkovej výmere 3363 m
2 

, orná pôda 

 pozemku parc. číslo C KN 1241/3, o výmere 100 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, 

ktorý bo vytvorený geometrickým plánom č. 45918279-106/2019 zo dňa 18.4.2019 

odčlenením dielu 1 o výmere 100 m
2
, orná pôda, z pôvodnej E KN parc. č. 5428/2 

o celkovej výmere 3363 m
2 

, orná pôda 

 pozemku parc. číslo C KN 1242/2, o výmere 135 m
2
, záhrada, ktorý bo vytvorený 

geometrickým plánom č. 45918279-106/2019 zo dňa 18.4.2019 odčlenením dielu 4 

o výmere 135 m
2
, orná pôda, z pôvodnej E KN parc. č. 5428/2 o celkovej výmere 

3363 m
2 

, orná pôda 

 pozemku parc. číslo C KN 1242/3, o výmere 303 m
2
, záhrada, ktorý bo vytvorený 

geometrickým plánom č. 45918279-106/2019 zo dňa 18.4.2019 odčlenením dielu 5 

o výmere 303 m
2
, orná pôda, z pôvodnej E KN parc. č. 5428/2 o celkovej výmere 

3363 m
2 

, orná pôda 
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 pozemku parc. číslo C KN 1893/13, o výmere 89 m
2
, TTP, ktorý bo vytvorený 

geometrickým plánom č. 45918279-106/2019 zo dňa 18.4.2019 odčlenením dielu 6 

o výmere 10 m
2
, TTP, z pôvodnej E KN parc. č. 5427/2 o celkovej výmere 455 m

2 
, 

TTP a dielu 7 o výmere 79 m
2
, orná pôda, z pôvodnej E KN parc. č. 5428/2 o celkovej 

výmere 3363 m
2 

, orná pôda 

Pozemky sú  vedené  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 3076, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti. 

 

Geometrický plán č. 45918279-106/2019 zo dňa 18.4.2019 bol overený Okresným 

úradom Banská Štiavnica, odborom katastrálnym dňa 14.5.2019 pod č. G1-123/2019. 

 

2. Spôsob prevodu majetku uvedeného pod  bodom B. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, 

ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúcich  Ing. Ľubomíra Polónyho 

a Mgr. Irenu Polónyovú, obidvaja bytom Martina Benku 1270/6, 969 01 Banská 

Štiavnica,  do BSM,  za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 33/2019, zo dňa 

13.6.2019     vyhotoveným Ing. Igorom Mičkom, znalcom z odboru stavebníctvo, vo 

výške 9 500,00 €, (10,54 €/m
2
) s podmienkou, že kupujúci spolu s kúpnou cenou uhradí 

aj nájomné za užívanú časť pozemku, za 3 roky spätne vo výške 5 % ročne z hodnoty 

majetku, t. j. 3 x 475 = 1 425,00 €, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad 

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

Banská Štiavnica v platnom znení.  

 

3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení: 

Kupujúci Ing. Ľubomír Polóny a Mgr. Irena Polónyová sú podľa LV č. 5912,  vlastníkmi 

rodinného domu súp. č. 1270 postavenom na pozemku parc. č. C KN 1241, v k. ú. 

Banská Štiavnica, Ulica Martina Benku 1270/6.  

Kupujúci majú záujem o odkúpenie častí pozemkov parc. č. E KN 5428/2 parc. č. E KN 

5427/2, ktoré sú priľahlým pozemkom k ich rodinnému domu, tvoria prístupovú cestu, 

časť dvora a priľahlej záhrady k rodinnému domu a ktoré dlhodobo užívajú. 

Mesto Banská Štiavnica záujmovú časť pozemkov nepotrebuje a pre Mesto Banská 

Štiavnica  sú tieto časti pozemkov prebytočným majetkom. 

Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

4. Podmienku, že kupujúci uhradia  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností a to náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 

60,00 €  a náklady za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 66,00 

€.  

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, 

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 13, hlasovalo 13 za 13, proti 0, zdržali sa 0 
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d) Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) 

 

Mgr. N. Babiaková - predmetom OVS je predaj nehnuteľností rodinného domu súp. č. 409, 

postaveného na pozemku parcela č. C KN  2398 a prislúchajúcich pozemkov: par. č. C KN 

2398, vo výmere 116 m
2
, zastavané plochy a nádvoria; par. č. C KN 2399, vo výmere 266 m

2
, 

trvalé trávne porasty; par. č. C KN 2401/2, vo výmere 106 m
2
, zastavané plochy a nádvoria a 

par. č. C KN 2402/1, vo výmere 776 m
2
, záhrada. Výsledky vyhlásenej OVS neboli schválené 

mestským zastupiteľstvom, pretože vlastník susednej nehnuteľnosti v priebehu súťaže 

inicioval súdne konanie, predmetom ktorého sú aj uvedené nehnuteľnosti. V súčasnosti 

prebieha súdne konanie. Súťaž vyhral pán Čikor, ktorý má stále záujem o nehnuteľnosť a je 

ochotný  počkať až do ukončenia súdneho sporu.  

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik – pozná obidve strany, súťaž bola pred rokmi, myslí si, že pokiaľ 

kupujúci čakajú, nie je dôvod na zrušenie súťaže.  

Mgr. N. Babiaková – bolo vydané predbežné opatrenie, podmienky súťaže boli schválené 

mestským zastupiteľstvom, Mesto ako vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje okrem iného aj 

zrušenie súťaže.  

JUDr. E. Jaďuďová – vysvetlila, že vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže a jej podmienok 

bolo schválené uznesením MsZ č. 25/2017. 29. 3. 2017 zasadla súťažná komisia na otvorenie 

obálok – ponúk a vyhodnotila súťaž. Z vyhodnotenia OVS bola vyhotovená zápisnica, ktorá 

je uložená v spise. Ďalšie zasadnutie MsZ bolo dňa 5. 4. 2017, v ktorom materiál nebol 

prerokovaný. 18. 5. 2017 bolo Mestu doručené predbežné opatrenie  Okresného súdu v Žiari 

nad Hronom, týkajúce sa predmetných nehnuteľností. Po tomto termíne už výsledky nemohli 

byť predložené na schválenie MsZ. Voči predbežnému opatreniu Mesto podalo vyjadrenie, 

toto bolo zapísané do katastra nehnuteľností. Súd konal, Mesto nerobilo prieťahy.  

Mgr. M. Macharik – všetko je v poriadku, ale keď kupujúci neurobí zle, má o kúpu záujem, 

nevyzerá to seriózne. Kupujúci sú ochotní čakať.  

RNDr. P. Bačík – upozornil, že predkladatelia cenových ponúk podpisujú súhlas 

s podmienkami súťaže, kde je uvedené, že vyhlasovateľ môže súťaž kedykoľvek zrušiť, resp. 

meniť podmienky súťaže.  

Hlasovanie bolo nasledovné: 

prítomných 13, hlasovalo 13        za 6, proti 2, zdržali sa 5 

za: RNDr. P. Bačík, Ľ. Barák, Ing. J. Čamaj, Mgr. P. Ernek, JUDR. G. Volf, Ing. M.   

      Zimmermann 

proti: Mgr. M. Macharik, Mgr. M. Pál 

zdržali sa: Mgr. M. Kabina, H. Koťová, JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Ing. M. Michalský 

K bodu nebolo prijaté uznesenie.  

 

e) Správa o možnosti výstavby garáží na sídlisku Drieňová 

 

Diskusia:  

RNDr. P. Bačík – uviedol, že na Mestskom úrade sa nachádzajú žiadosti o výstavbu garáží, 

je záujem o výstavbu zo strany obyvateľov.  

Ľ. Barák – podľa predloženej mapy vytypovaný priestor bude v oknách jestvujúcich budov. 

Mestské zastupiteľstvo bez zmien a doplnkov prijalo  
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Uznesenie č. 105/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e    

     predbežný zámer na vytvorenie a následný odpredaj pozemkov pod výstavbu   

     individuálnych  garáží v radovej zástavbe na sídlisku Drieňová a to: 

1) štyroch pozemkov v časti oproti Ul. energetikov, ako pokračovanie existujúcej zástavby 

radových garáží, a to: 

a) parc. č. C KN 5267/4, 21 m
2
 , záhrada  

b) parc. č. C KN 5267/5, 21 m
2
 , záhrada 

c) parc. č. C KN 5267/6, 21 m
2
 , záhrada 

d) parc. č. C KN 5267/7, 21 m
2
 , záhrada 

 

2) cca štyroch novovytvorených pozemkov po zameraní geometrickým plánom na parcele C 

KN 5289/1, o celkovej výmere 11477 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie, vedľa jestvujúcej 

radovej zástavby garáží (pod objektom TOLA). 

 

3) novovytvorených pozemkov pod výstavbu garáží, po schválení zmeny územného plánu, 

resp. plánu zóny Drieňová v mieste pod bytovým domom MUDr. Straku 3 – 15.  

 

B. Ž i a d a  

     primátorku mesta, aby uložila MsÚ zistiť záujem o výstavbu garáží, vypracovať   

     predpokladanú cenovú kalkuláciu na výstavbu, vrátane obslužnej komunikácie a verejného   

     osvetlenia. V prípade  záujmu začať pracovať na zmenách a doplnkoch k územnému plánu   

     mesta.  

 

f)  Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 2824/1 v k. ú. Banská   

     Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci REC-TEAM, a. s.   

     Bratislava)  

 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 106/2019 

Mestské zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e      

1.  Zámer na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica 

 časti pozemku parc. číslo C KN  2824/1, o výmere cca 45 m
2
, záhrada, po oddelení  

geometrickým plánom z pôvodného pozemku parc. č. C KN 2824/1 o celkovej výmere 

531 m
2
, záhrada. 

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, 

katastrálny odbor,  na LV č. 3076, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1. 

Na liste vlastníctva je pod V-374/2018 zapísané vecné bremeno "in rem" - povinnosť 

povinného strpieť na zaťaženom pozemku prechod, prejazd a prístup pešo aj motorovým 

vozidlom cez C-KN parc. č. 2824/1 v prospech vlastníkov nehnuteľnosti  - iná budova 

súp. č. 2796 na C-KN parc. č. 2823/7, iná budova súp. č. 72 na C-KN parc. č. 2823/1, iná 

budova súp. č. 1992 na C-KN parc. č. 2823/3 – č. zm. 715/2018 

Pozemok sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica. 
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2. Spôsob prevodu majetku uvedeného pod  bodom A. 1. tohto uznesenia, a to podľa § 9a, 

ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre kupujúceho REC-TEAM, a. s., 

Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava, minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 

posudkom + zvýšenú o 50 €/m
2
.  Časť pozemku sa prevádza aj s vecným bremenom. 

Kúpna zmluva s kupujúcim bude uzatvorená až po ukončení stavby kolaudáciou na 

základe porealizačného zamerania pozemku geometrickým plánom. Do doby ukončenia 

stavby kolaudáciou, bude s kupujúcim uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve.  

 

3. Dôvody navrhovaného prevodu spôsobom uvedeným v §9a, ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom znení : 
Kupujúci REC-TEAM,  a. s., Bratislava je podľa LV č. 6574, vlastníkom priľahlej 

budovy súp. č. 2796 na pozemku parc. č. C KN 2823/7 – iná budova, nehnuteľná kultúrna 

pamiatka (Ulica Jaroslava Augustu 7C). 

Záujmovú časť pozemku žiadajú odkúpiť z dôvodu nevyhnutnosti umiestnenia stavby 

reverzibilnej konštrukcie na danom pozemku, nakoľko prístupové schodisko objektu súp. 

č. 2796 z 1 nadzemného podlažia na 2. nadzemné podlažie  je nevyhnutné situovať 

v exteriéri z dôvodu rešpektovania pôvodných konštrukcií a klenieb 1 nadzemného 

podlažia. 

Zároveň sa k južnej dvorovej fasáde domu umiestni nová reverzibilná konštrukcia. 

Novovytvorená pavlač a schodisko umožňujú členiť vnútorný priestor na jednotlivých 

poschodiach s maximálnym zachovaním stien, klenieb, oblúkov, okenných a dverných 

otvorov národnej kultúrnej pamiatky. Takéto riešenie bolo 13.6.2019 prerokovaná 

s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, ktorý nemá výhrady k predloženej 

architektonicko-urbanistickej štúdii.     

Pre Mesto Banská Štiavnica  je táto časť pozemku prebytočným majetkom. 

Zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu kupujúcej 

právnickej osoby nie je osoba uvedená v odseku 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

4. Podmienku, že kupujúci uhradí  spolu s kúpnou cenou všetky náklady spojené 

s prevodom nehnuteľností a to náklady za vypracovanie geometrického plánu, 

znaleckého posudku a náklady za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN.  

  

Zámer na odpredaj majetku obec zverejní najmenej 15 dní  pred schvaľovaním prevodu 

v MsZ na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,  pričom tento zámer  musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby.  

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, 

schvaľuje  MsZ  3/5 väčšinou všetkých  poslancov.  

 

Hlasovanie: 

prítomných 13, hlasovalo 13  za 13, proti 0, zdržali sa 0 
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      13. Informatívna správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské   

            lesy Banská Štiavnica s.r.o.  

 

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

spracovateľkou je Ing. M. Oravcová, odd. práve a správy majetku. Spravodajstvo k bodu 

podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Diskusia: 

Š. Mičura – spýtal sa, či prebehlo rokovanie s Hodrušou Hámre?  

Mgr. N. Babiaková – na základe výsledkov Mesto pripravilo návrh, ako si predstavuje veci 

riešiť, prebehli dve rokovania. Prvá možnosť je, ekonomicky oddeliť majetok súdneho sporu, 

rozšírila by sa dozorná rada. Hospodárom by boli Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o. a 

zisk by sa rozdelil. Druhá možnosť bola taká, rozdeliť to rovnakým dielom a každý by si 

hospodáril na svojom.  Mesto nedostalo návrh, ani protinávrh, resp. písomnú odozvu. Kým 

nepríde k reálnej deľbe majetku, tak dovtedy sú hospodármi naše Mestské lesy Banská 

Štiavnica. Má pripravenú žiadosť, do 15. 7. 2019 žiada odpoveď, ak nepríde, vec podá na 

súdne vysporiadanie.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien a doplnkov prijalo      

  

Uznesenie č. 107/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     informatívnu správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská   

     Štiavnica, s. r. o., konaného dňa 23. 04.2019 v sídle spoločnosti.  

 

14.  Informatívna správy o konaní Valného zhromaždenia StVS, a. s.   

 

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

spracovateľkou je Mgr. S. Šujanová, odd. práve a správy majetku. Spravodajstvo k bodu 

podal Ing. M. Zimmermann, zástupca primátorky mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 108/2019 

 

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

informatívnu správu o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., konaného dňa 28. 05. 2019. 
 

15. Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta   

 

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

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

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
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Uznesenie č. 109/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  

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

     zahraničnú služobnú cestu primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej 

do Krakova, kde sa v dňoch 2. – 5. 6. 2019 zúčastnila na 15. svetovom kongrese 

Organizácie miest svetového dedičstva.  

 

16. Informácia o ukončení pracovného pomeru náčelníka MsPo a informácia     

      o vypísaní výberového konania na náčelníka MsPo   

 

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

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je B. Marečková, úsek personalistika a mzdy.  

Diskusia:  

JUDr. D. Lukačko – očakával, že odchádzajúci náčelník bude prítomný na zasadnutí MsZ 

a povie, či bol spokojný s prácou mestskej polície. Viedol svojich kolegov, preto mu vyslovil 

verejné poďakovanie za vykonanú prácu.  

Mgr. N. Babiaková – práca mestskej polície nie je ľahká, je terčom kritiky, očakávania sú 

rôznorodé.  

Ľ. Barák – spýtal sa, či je výberové konanie aj na inšpektora mestskej polície? 

Služba je ťažká, chceme od MsPo to, čo nie je možné prijať na mestskom zastupiteľstve. Aby 

to nebolo tak, že MsPo supluje návrhy, ktoré sa nevedia z rozpočtu splniť (Počúvadlianske 

jazero, centrum mesta, Belianske jazero). Náčelníkovi MsPo patrí poďakovanie.  

JUDr. G. Volf – spýtal sa k podmienkam výberového konania, kde je uvedené, že vek sa 

požaduje min. 25 rokov. To sa mu nezdá správne z hľadiska skúseností a vedenia kolektívu, 

preto navrhol tento vek zvýšiť na 30 rokov.  

Mgr. N. Babiaková – táto podmienka sa môže upraviť, je vecou komisie, koho vyberie. 

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s úpravou podmienky minimálneho veku záujemcu a prijalo    

  

Uznesenie č. 110/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo: 

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

Ukončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce náčelníka MsPo  

mesta Banská Štiavnica Mgr. Vladimíra Kratoša, bytom Mierová č. 673/10 Banská 

Štiavnica na vlastnú žiadosť k 30. 6. 2019.  

 

17.  Rôzne  

 

V rámci tohto bodu neboli prerokované žiadne materiály.  
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18.  Interpelácie a dopyty  

 

Poslanci MsZ: 

JUDr. Dušan Lukačko: 

- na Komisii CR a kultúry s PhDr. Labudom preberali otázku, či sa Mesto zaoberalo tým, že 

sa niekto postará o spravovanie náučného chodníka Glanzenberg, tabule, jeho údržbu, zo 

strany SBM sú požiadavky na Mesto, keby sa materiál objavil na rokovaní, náučný chodník – 

Štiavnické Bane menhíry, ľudia nevedia, čo sa ide diať, vysvetliť im, že sa Mesto  o to 

nestará, zakladajú sa tam ohne,   

- spýtal sa poslancov, či je záujem, aby boli viacerí poverení vykonávaním obradov - sobášov, 

aby to nemuselo ísť zakaždým na schválenie do MsZ, dal to na zváženie, stretáva sa s takouto 

požiadavkou od občanov,  

Mgr. Babiaková – bude sa to riešiť, mandátu sa vzdal poslanec Mgr. Kružlic,  

- ku NCH Glanzenberg napísal list Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, vybudovalo 

sa to, ak sa má o to starať Mesto, MsÚ musí zistiť, či by sa nedalo získať ľudí cez ÚPSVaR, 

ktorí by vykonávali údržbu. Z vlastných prostriedkov to nie je reálne, čo sa týka Štiavnických 

Baní, cieľom mesta je urobiť Geopark, vypísalo by sa výberové konanie na dodávateľa, ktorý 

by realizoval služby, z vlastných prostriedkov z Mesta ani Štiavnických Baní to nie je možné, 

súvisí s tým téma cyklotrás a bežeckých trás,  

- Mládežnícka ulica od OO PZ smerom na ihrisko, v zákrute pri internáte treba vykosiť burinu 

a zrovnať to, aby bol dostatočný výhľad na cestu, 

- Červená studňa – napísať cestárom, aby zabezpečili údržbu, 

- 29. 7. 2019 bude Kross triatlon, poprosil o splnomocnenie, aby mohol vo veci za Mesto 

konať.   

 

Mgr. Milan Kabina:   

- poďakoval primátorke mesta a stavebnému úradu, Ing. arch. Melicherčíkovi pri riešení 

chodníkov na Drieňovej, prešli to,  

- smeti na Ul. A. Kmeťa sa vykladajú na ulicu, prevádzky majú viac návštevníkov,  

- kosenie, ako sa to bude vykonávať, je nespokojnosť, keď to robili TS, bolo to lepšie,  

Mgr. Babiaková – ku koseniu, zabezpečuje sa kosba verejnej zelene, ide o kosenie aj 

cintorínov (mesto ich má 13), finančná čiastka bola minutá, Štefultov má problém s kosením, 

aj Drieňová, keď to robili Technické služby, m. p., bolo to poctivejšie, robili to lepšie, 

- kosilo sa už 3x, pršalo, tráva rýchlo rastie, kosci boli v minulosti zabezpečení cez ÚPSVaR. 

Riešením by bolo vybudovať stredisko údržby zelene, ktoré by sa permanentne staralo 

o údržbu zelene, z rozpočtu mesta by sa vyčlenilo viac peňazí, rozpočtovým opatrením sa 

bude upravovať výška sumy na kosenie.  

- v súvislosti s e-kasou, navrhol preveriť techniku a siete, ako v meste funguje internet.  

 

Ľubomír Barák: 

- v súvislosti so zrušením Mestskej rady navrhol, aby všetci poslanci MsZ boli poverení 

možnosťou sobášiť a vykonávať obrady, poslancov občania oslovujú,  

- vysprávky v súvislosti s prácami na Dolnej ulici: Robotnícka ulica má havarijné úseky, bude 

sa tam presúvať doprava a bude sa tam parkovať, bude to problém, 

- jama v ceste na Povrazníku v smere od Štefultova (pri Jakubíkovi), z Exnárovej ulice 

odbočka na Hornú Hutu, cesta si vyžaduje vysprávku, voda ju vymýva, 

- od ZŠ J. Horáka v smere na Ul. I. Krasku sú pri stĺpe diery,  

- pri ČS Slovnaft je skládka ZKO, je to nepekný vstup do mesta,      
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Mgr. Babiaková – Mesto napíše list RB, š. p., pozemok pri Slovnafte je ich, 

- Námestie sv. Trojice -  kvetináče pred Galériou SBM, spýtal sa, či to je manuál na výrobu 

kvetináčov, alebo si to bude robiť každý podľa seba? Drevené brvná okolo trávnika za 

morovým stĺpom sú nepekné, rozpadávajú sa, myslí si, že by mali byť obrubníky dláždené, 

Mgr. Babiaková – manuál, ako bude vyzerať pešia zóna a kvetináče, je verejne prístupný na 

MsÚ, prvky pred Galériou SBM v rámci projektu „Mesto kultúry“ robilo SBM. 

- smeti v historickej časti mesta, kedy bude problém vyriešený,  ďalej pri Medike, sú tam 

kontajnery na separovaný zber, ľudia v lokalite separujú samostatne pri RD, tieto kontajnery 

sa míňajú účinku, je pri nich neporiadok a množstvo odpadu.  

PhDr. Peter Šemoda – ku kontajnerom pri Medike, ľudia si myslia, že je tam zberný dvor, 

ale kontajnery sú pre cintoríny. 

Ing. Hlinka – cesta na Špitálskej ulici je vyspravená, bude sa pokračovať časťou Špitálka, 

Železničiarska, V. Clementisa (Durpal). 

 

Štefan Mičura:  

- WC na Vodárenskú zabezpečiť, smeti na jazerách (interpelácia poslankyne Koťovej) 

- občania Štefultova žiadajú o stretnutie k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov aspoň 

jedného cintorína, nie je to pokosené, aby bolo možné budovať chodníky a opraviť ploty, 

hľadať dohodu s vlastníkom, 

- upozornil na dieru v ceste pri Medike,  

- treba pokosiť okolo kultúrneho domu na Štefultove,  

- otázka na Ms. políciu, je platné VZN o znečisťovaní verejného priestranstva, prečo 

nezakročia pri jeho nedodržiavaní (odpad vykladaný vo vreciach v centre mesta)? 

PhDr. Peter Šemoda – k vykladaniu odpadu, urobili kontrolu a boli uložené pokuty.  

 

Mgr. Peter Ernek: 

- podporil opravu cesty Robotníckej ulice, je za doriešenie súkromného parkoviska 

a dobudovanie chodníka popri SPP,  

- k Počúvadlianskemu jazeru, v prípade kúpalísk, tieto majú svoju kapacitu, po jej naplnení sa 

lístky nepredávajú, na jazerách je kapacita neobmedzená, je to preplnené, sú kritické dni, čo 

robiť, kde parkovať autá, navrhol ich smerovať na lúku, limitovať kapacitu, k problému 

navrhol urobiť rokovanie, aj spolu s Mestskou políciou. 

Mgr. Nadežda Babiaková – pozemky sú vo vlastníctve SVP, v tomto prípade aj RB, š. p., 

rokovať treba s nimi, v súvislosti s Počúvadlianskym Jazerom sú problémy (kosenie, odpad), 

náklady znáša Mesto a jeho občania, turizmus má svoju daň.   

 

 

19. Záver   

 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta podala nasledovné informácie: 

- parkovisko Dolná ulica – stavenisko bolo odovzdané, 

- v zmysle dodatku k VZN, ktoré sa prijalo ohľadne parkovania, Mesto zabezpečilo 

systém, začínajú sa osadzovať snímače, je tam možnosť platby cez SMS, čas ukáže, 

ako to bude fungovať.  

- 28. 6. 2019 ide na rokovanie k predsedovi vlády SR kvôli sídlu SVP, š. p. v Banskej 

Štiavnici.   

- bude sa asfaltovať Ulica V. Václavekovej, 
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Po prerokovaní všetkých bodov Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta poďakovala 

prítomným za účasť na zasadnutí a keďže sa blíži čas dovoleniek, všetkým popriala, aby si 

oddýchli a v zdraví sa vrátili späť.   

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo o 15.20 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. Milan Kabina   Ing. Ján Čamaj 

 

 

 

 

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. Lukačko Dušan I I I I I I I I

8. Macharik Martin I I I I I I I I

9. Mičura Štefan I I I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Volf Gejza neprítomný neprítomný neprítomný I I I I I

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

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

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 26. 06. 2019 
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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. Lukačko Dušan I I I I I I I I

8. Macharik Martin neprítomný I I I I I I I

9. Mičura Štefan I I I I I I I I

10. Michalský Matej I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš I I I I I I I I

12. Volf Gejza I I I I I I I I

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

12 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 2 0 13 0 0 0

Počet prítomných:

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 26. 06. 2019
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1. Bačík Pavel I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I

3. Čamaj Ján I I I I

4. Ernek Peter I I I I

5. Kabina Milan I I I neprítomný

6. Koťová Helena neprítomná neprítomná neprítomná neprítomná 

7. Lukačko Dušan I I I I

8. Macharik Martin neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

9. Mičura Štefan I I I I

10. Michalský Matej I I I I

11. Pál Mikuláš neprítomný neprítomný neprítomný neprítomný

12. Volf Gejza I I I I

13. Zimmermann Marian I I I I

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

Počet prítomných: 10 10 10 9

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 26. 06. 2019
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