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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 20. augusta 2008 

 
 

Program rokovania: 
 1. Otvorenie 
 2. Kontrola plnenia uznesení  
 3. Plnenie príjmov a výdavkov mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2008 
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 2 
 5. Plnenie príjmov a výdavkov TS, m. p. Banská Štiavnica  k 30. 6. 2008 
 6. Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre TS, m. p. – uzatváranie a rekultivácia   
      skládky 
 7. Návrh VZN – zákaz požívania a predaja alkoholických nápojov na verejne prístupných    
     miestach na  území mesta Banská Štiavnica  
 8. Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Banská Štiavnica 
 9. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
10. Návrh VZN o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky  
11. Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica  
12. Vyhodnotenie I. etapy doplnenia a zlepšenia dopravného značenia v meste Banská   
      Štiavnica 
13.  Kúpa pozemkov parc. C-KN č. 5862/3 a 5862/4 v k. ú. Banská Štiavnica  
14.  Informatívna správa – príprava Salamandrových dní 2008 
15.  Majetkové veci mesta 

a) Návrh na odpredaj pozemku C KN č. 4590/17 konkurzným konaním – dražbou 
b) Návrh na odpredaj pozemku pre Vladimíra Slezáka, prom. právnik –  
      SMP-UNIVERSAL-I, Banská Štiavnica 
c) Žiadosť o prevod bytov v bytovom dome Povrazník 15, 16, 17 v B. Štiavnici 
d) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Michala Petluša 
e) Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – Akutrade, s.r.o. – projekt „Zberný dvor“  
f)    Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Mgr. Vahlandtovú, Banská Štiavnica 
g)   Návrh na priamy odpredaj pozemku pre J. Cibulu, Banská Štiavnica  
h)   Návrh na priamy odpredaj pozemku pre M. Luptáka, Banská Štiavnica 
ch) Návrh na priamy odpredaj pozemku pre M. Kóšika  
i)    Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ing. Mojičku, B. Štiavnica 

16. Spolupráca Mesta Banská Štiavnica s Informačným centrom mladých 
17. Návrh na vstup Mesta B. Štiavnica do Združenia – Životnými cestami J. Palárika 
18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2008 
19. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra   
20. Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora mesta  
21.Zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti v okrese Banská Štiavnica 
22. Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja    
23. Ukončenie členstva v Komisii RR, výstavby, ÚP a ŽP  
24. Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica   
25. Interpelácie a dopyty 
26. Rôzne 
27. Záver 
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Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Juraj Čabák,  
                            MVDr. Stanislav Ďurkan, Prof. RNDr. Hubert Hilbert,  PhD., 
                            Peter Ivaška,   PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, Ing. Ján Mojička,    
                            Mgr. Karol Palášthy, PhDr. Peter Šemoda,  Ing. Marián Zimmermann  
  
    Ospravedlnení:  Ing. Miriam Blaškovičová, Ing. Ondrej Michna, Ing. arch. Peter Mravec,    
                              Ing. Slavomír Palovič 
                     
     Na rokovaní bola   76  %-ná účasť  
                  
3. Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ 
4. Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta 
5. Ing. Jaroslav Dudík, riaditeľ MsL s. r. o. Banská Štiavnica 
6. Ing. Marián Jakubovie, riaditeľ BS s. r. o. Banská Štiavnica 
7. Mgr. Michal Hasara, riaditeľ RN n. o.  
 
9. vedúci oddelení MsÚ:  Ing. Adela Prefertusová, ved. odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP 
                                          Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického  
                                          JUDr. Emília Jaďuďová, ved. odd. právneho a správy majetku 
                                          Ing. Ján Hlinka, odd. PSM 
                                          JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo 
                                          PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  
                                          Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. KCRaŠ  
                                          Marek Kapusta, projektový manažér mesta  
 
10. Ostatní prítomní: 
VIO TV   
Helena Podracká, KSS  
PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta + ŠN 
Mgr. Michal Kríž, ŠN 
Martina Daubnerová, Povrazník 15 
Ing. Štefan Šulek, riaditeľ ÚPSVaR 
Mgr. Alica Talajová, Mládežnícka č. 14 
MUDr. Vojtáš 
MUDr. Zigová 
MUDr. Streško 
MUDr. Žoltická  
Ing. Kubáň  
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1. Otvorenie 
 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 10.10 hod. otvoril a ďalej 
viedol Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta.  Privítal poslancov MsZ a ostatných 
prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je prítomných13 poslancov a MsZ je uznášania 
schopné.  Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Blaškovičovej, Ing. Michnu, Ing. arch. Mravca 
a Ing. Paloviča.  
Navrhol stanovený program pozmeniť  (aktuálne poradie prerokovávaných bodov je uvedené 
na strane 177). So zmenou poradia súhlasili všetci prítomní poslanci a program jednomyseľne 
schválili. Priestor pre občanov bol určený od 15.00 hod..   
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Mgr. Karola Palášthyho a Ing. 
Jána Mojičku. Za skrutátora bol určený poslanec Ing. Juraj Čabák.    
Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k nej podala prednostka 
MsÚ Mgr. Babiaková – doplnila plnenie uznesenia č. 149/2008 -trhovisko,  Mestský úrad 
obdržal kolaudačné rozhodnutie na užívanie prevádzkovej budovy. Po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti bude nasledovať majetkovo-právne usporiadanie.  
 
Mestské zastupiteľstvo  jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 152/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e  
     Kontrolu plnenia uznesení z rokovania riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej     
     Štiavnici, konaného dňa 3. júla 2008 bez pripomienok. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                           za 13, proti 0, zdržal sa 0 
 
3. Plnenie príjmov a výdavkov mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2008 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. Ekonomického odd.. Spravodajstvo k bodu podal  
Ing. Čabák, zástupca primátora.   
 
Diskusia: 
PaedDr. Klauz – k položke výdavky projektový manažér uviedol, že suma 364.056,- Sk je 
príliš vysoká, spýtal sa aká je jeho pracovná náplň, koľko projektov podal a aká je ich 
úspešnosť. Dodal, že projekty sa dajú objednať u iných subjektov. 
 
Mgr. Babiaková -  vysvetlila, že Mesto má s projektovým manažérom uzavretú zmluvu, 
nejde o pracovno-právny vzťah. Projekty sa robia na jednotlivé akcie, napr.  rekultivácia 
skládky, kde mesto získalo finančné prostriedky. Projektov  bolo podané viac, napr.  na 
rekonštrukciu ZŠ J. Horáka a aktuálne sa spracováva projekt na zavedenie efektívneho 
systému separovného zberu.     
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PaedDr. Klauz – žiadal, aby všetky obstarávania prechádzali výberovým konaním, pretože 
plat projektového manažéra je vysoký a vždy sú vybraté firmy blízke primátorovi mesta.   
 
M. Kapusta, PM – informoval, že mesto získalo cez projekty 80 mil. Sk, dokumentáciu rád 
prejde, aby bola predstava o rozsahu prác. Žiadal, aby bola kompletná prezentácia projektov. 
Čo sa týka zberového dvora, ide o vysoko odbornú zákazku, výberové konanie sa uskutočnilo 
a bola vybratá firma EPIK.   
 
Mgr. Balžanka – uvedená položka na projektového manažéra je skresľujúca, suma je 
poukazovaná spoločnosti pána Kapustu, kde preňho pracujú ešte dvaja ľudia. Na viacerých 
projektoch kooperujú aj zamestnanci oddelení výstavby a správy majetku. Ide o rozsiahly 
materiál.  
 
Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby – spis k zberovému dvoru sa nachádza na oddelení 
výstavby, verejné obstarávanie robil externe pán Šlúch, čiže nie zamestnanec MsÚ.  
 
Mgr. Balžanka -  Mestský úrad pri verejnom obstarávaní postupuje podľa platného zákona, 
je možné pre kontrolu urobiť poslanecký prieskum. Všetko prebieha transparentne.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo       
 

Uznesenie č. 153/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     plnenie príjmov a výdavkov mesta k 30.6.2008 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy    82.850 tis. Sk 
   Z toho: 
              Mesto   81.113 tis. Sk 
              Školy a šk. zariadenia   1.737 tis. Sk 
  
- výdavky    62.237 tis. Sk 
   Z toho: 
              Mesto   39.010 tis. Sk 
              Školy a šk. zariadenia 23.227 tis. Sk 

 
2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy      5.061 tis. Sk 
- výdavky      4.009 tis. Sk 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                            12/0/1 
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 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Banská Štiavnica č. 2 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice, predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. Ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal zástupca primátora Ing. Čabák. Položky, v ktorých dochádza k zmene, sú podrobne 
rozpísané v komentári materiálu.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo   
 

Uznesenie č. 154/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     úpravu č. 2 rozpočtu  Mesta Banská Štiavnica pre rok 2008 nasledovne: 
 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy              147.520 tis. Sk 
- výdavky     96.680 tis. Sk 

 
2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy     14.005 tis. Sk 
- výdavky     12.948 tis. Sk 

 
3. Školy a školské zariadenia 

- príjmy       2.488 tis. Sk 
- výdavky     53.891 tis. Sk 
 

 Finančné operácie 
- príjmy        3.920 tis. Sk  
- výdavky          555 tis. Sk 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                       12/0/1 
 

5. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica  k 30. 6. 2008 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice, predložil ju riaditeľ TS, m. p. Peter Heiler, 
spracovateľkou je K. Bukátová, ekonómka podniku. Spravodajstvo k bodu podal zástupca 
primátora mesta Ing. Čabák.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo 
 

Uznesenie č. 155/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06.2008 
 
  - v nákladoch:     10.622 tis. Sk   

            - výnosoch:      10.473 tis. Sk 
     -  hospodársky výsledok                -   149 tis. Sk   
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B. u k l a d á   
     Technickým službám, m. p., vykázanú stratu umoriť v hospodárskom  
     výsledku 2. polroku 2008. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                            12/0/1 

 
6. Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre TS, m. p. – uzatváranie     
      a rekultivácia  skládky 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila a spracovala ju prednostka MsÚ Mgr. 
Babiaková. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – zdôraznil, že 
mesto získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Uzatvorenie 
a rekultivácia skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v Banskej Štiavnici“.   
Z tohto dôvodu poprosil poslancov o schválenie programom nevyhnutnej finančnej 
spoluúčasti mesta vo výške 5 %, čo činí 2.554.265,96 Sk.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 156/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 

spolufinancovanie projektu z Operačného programu  Ministerstva ŽP SR s názvom 
„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov na odpad,  ktorý nie je nebezpečný“ 
 vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu, čo predstavuje čiastku  
2.554.265,96 Sk, ktoré budú poskytnuté TS, m. p., Banská Štiavnica z rozpočtu    
 mesta .  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                            13/0/0 
 
7. Návrh VZN – zákaz požívania a predaja alkoholických nápojov na verejne     
     prístupných  miestach na  území mesta Banská Štiavnica  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je JUDr. Lukačko, náčelník mestskej polície. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MVDr. Ďurkan.   
Mgr. Balžanka – poďakoval náčelníkovi MsPo za predloženie návrhu, ktorý je dobre 
spracovaný a jeho dodržiavanie prispeje k eliminovaniu negatív mesta.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 
 

Uznesenie č. 157/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s ch v a ľ u j e  
     podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v  
znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica   
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      č. 2/2008,  ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                      13/0/0 
 
 8. Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Banská Štiavnica 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je JUDr. Lukačko, náčelník mestskej polície.  Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MVDr. Ďurkan.  
 
Diskusia:  
P. Ivaška – spýtal sa, či sa všeobecne záväzným nariadením mesta nemôže riešiť aj predaj 
zábavnej pyrotechniky.  
 
JUDr. Lukačko – odpovedal, že toto rieši živnostenský zákon.  
 
I. Beňo – povedal, že s dodržiavaním nariadenia je problém hlavne na Drieňovej. 
 
JUDr. Lukačko – doteraz nebolo žiadne obmedzenie, najprv sa pôjde cestou propagácie, 
najmä pred vianočnými sviatkami. Myslí si, že problém sa podarí aspoň z časti eliminovať.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo     
 

Uznesenie č. 158/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s ch v a ľ u j e  
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica  č.  3/2008 o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území mesta Banská Štiavnica.    
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                       12/0/0 
 
 9. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách  
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je PaedDr. Viera Ebert, metodička školstva. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec Ing. Zimmermann.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo    
 

Uznesenie č. 159/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s ch v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Banská Štiavnica č. 4/2008 o príspevkoch na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Banská Štiavnica.  
 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                       13/0/0 
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10. Návrh VZN o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky  
 
Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je PaedDr. Viera Ebert, metodička školstva. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec Ing. Zimmerann.  
 
Mestské  zastupiteľstvo bez pripomienok jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 160/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A.   s ch v a ľ u j e  
       Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Banská Štiavnica č.  5/2008 o zápise na plnenie   
        povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
        Banská Štiavnica. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                       13/0/0 

 
11. Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská  
      Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Marek Kapusta, projektový manažér mesta. Spravodajstvo k bodu podal 
zástupca primátora mesta Ing. Čabák – predložený materiál bol pred rokovaním MsZ 
aktuálne doplnený a rozdaný prítomným poslancom.  Zmena spočíva v názve predloženého 
projektu a vo výške celkových nákladov projektu.  
Na tento materiál bude nadväzovať bod  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom 
Banská Štiavnica a spoločnosťou Akutrade, s. r. o., predmetom ktorej je prevod pozemkov 
vhodných na vybudovanie zberného dvora v rámci projektu „Zberný dvor“.  
Materiál k bodu 11 je obšírny, časť z neho bola poslancom zaslaná elektronickou poštou. 
Vyzval prítomných, aby sa k nemu vyjadrili.  
 
Mgr. Balžanka – k materiálu mal dve zásadné pripomienky: 
1. materiál nerieši, kde sa bude odpad vyvážať (zatiaľ nie je definitívne povolenie) 
2. v rámci uznesenia navrhol zmenu v časti 3, zabezpečenie povinného minimálneho 
spolufinancovania realizácie projektu vo výške 5 % z  celkových nákladov projektu vo výške 
65 mil. Sk s DPH, vo výške 3.250 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta v hotovosti.  
 
M. Kapusta – informoval o prebiehajúcich rokovaniach, Bzenica súhlasí s uložením odpadu 
na ich skládku. Je za prezentáciu celého materiálu, ide o vážnu tému a treba mať podrobné 
informácie. Celkový výsledok závisí od separácie odpadu občanmi. Techniku treba nakúpiť 
prostredníctvom  podávaných projektov.  
 
Diskusia:  
PaedDr. Klauz – pokiaľ nebude prezentácia materiálu, neodporúča zaň hlasovať. Pre svoje 
rozhodnutie potrebuje viac informácií. Areál Akutrade je silne environmentálne znečistený.   
 
Ing. Čabák – poslanci sa môžu pýtať, komunikovať, ale teraz by sa hodila „za hlavu“ 
štvormesačná práca tímu. Informácie boli priebežne predkladané na rokovania MsR a MsZ.  
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Životné prostredie dalo kladné  stanovisko. Termín na predloženie projektu je do 22. augusta 
2008, ak sa nestihne, zostane riešenie separácie a zberného dvora Mestu, a to formou úveru.  
Spracovanie materiálu stálo nemálo úsilia, ak sa o bode nebude hlasovať, stratí Mesto 
poslednú šancu na získanie finančného príspevku z eurofondov vo výške 65 mil. Sk.  
 
M. Kapusta – doplnil, že projekt budovania a uzavretia skládky ukladá obciam zákon, ak pre 
tento účel nezískajú prostriedky z fondov, tak ich musia zabezpečiť z vlastných zdrojov. Je 
v záujme všetkých nájsť také riešenie, aby občania platili čo najmenej.  
 
Mgr. Palášthy – ľudia bývajúci v blízkosti TS, m. p. privítajú zlikvidovanie odpadu v jeho 
areáli, možno časom aj presťahovanie celého areálu TS, m. p.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo    
 

Uznesenie č. 161/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e    

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie (OPŽP)   
2007 - 2013 – Prioritná os č.4 Odpadové hospodárstvo, opatrenie  4.1. „Podpora 
aktivít v oblasti separovaného zberu“, kód výzvy : OPŽP-PO4-08-2 orgánu MŽP SR ( 
Ministerstvo životného prostredia SR),  na realizáciu projektu „Zavedenie efektívneho 
systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“, ktorý je v súlade 
s Programom hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta Banská 
Štiavnica. 
 

2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 
 

3. Zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu  
„Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská 
Štiavnica “ a to  
vo výške 5% z celkových nákladov projektu pri očakávanom objeme projektu vo 
výške 65 000 000 Sk s DPH, vo výške 3 250 000,- z vlastných zdrojov mesta v 
hotovosti.  
 

4. Zabezpečenie financovania priamych finančných nákladov súvisiacich s prípravou a 
spracovaním projektovej žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na realizáciu 
projektu  „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste 
Banská Štiavnica“ zo zdrojov Operačného programu Životné prostredie (OPŽP)  2007 
- 2013 – Prioritná os č.4 Odpadové hospodárstvo, opatrenie  4.1. „Podpora aktivít v 
oblasti separovaného zberu“, kód výzvy : OPŽP-PO4-08-2 orgánu MŽP SR  
(Ministerstvo životného prostredia SR) . Priame finančné náklady súvisiace 
s prípravou projektu a to náklady na vypracovanie realizačného projektu, vydanie  
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všetkých potrebných povolení, zameranie stavby a pozemkov, nevyhnutných 
geologických prác a prieskumov,  vydanie stavebného povolenia, autorský dozor, 
technický dozor investora, dokumentáciu ku kolaudácii a finálne zameranie, respektíve 
iné súvisiace náklady, ktoré budú v plnej výške 1.106.700,- Sk hradené z rozpočtu mesta v 
prípade, že nebudú oprávnené v rámci europrojektu.   

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                               11/1/1 

12. Vyhodnotenie I. etapy doplnenia a zlepšenia dopravného značenia v meste Banská   
      Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice, predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Dušan Vahlandt, referent odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP. Spravodajstvo 
k bodu podal Ing. Čabák, zástupca primátora – dal do pozornosti zmenu oproti predloženému 
materiálu, pretože Kammerhofská ulica nie je pripravená na jednosmernú prevádzku, vec sa 
musí dôkladnejšie pripraviť a prispôsobiť  Mládežnícku ulicu na hustejšiu premávku. Došlo 
sa k záveru, že na takýto zásah do dopravy mesto ešte nie je pripravené.  
 
Diskusia:  
Ľ. Barák – nesúhlasil s takýmto záverom, mesto sa bojí každej zmeny, v rozpočte je zahrnuté 
riešenie Mládežníckej ulice. Spýtal sa, dokedy bude Kammerhofská ulica nadmerne dopravne 
zaťažovaná, v centrálnej mestskej zóne je asi 100 parkovacích miest, požiadavky sú veľké 
(penzióny, úrady, byty). Je za vyskúšanie navrhnutého riešenia. Mrzí ho, že od 1. 9. 2008 
zmena nenastane.      
 
P. Ivaška – spýtal sa, či projektová dokumentácia na realizáciu stavebne upravených 
zvýšených spomaľovacích pruhov na komunikácii Ul. L. Svobodu uvažuje aj s osadením 
retardérov. Skonštatoval, že sa zvýšil brzdiaci hluk a je väčší pohyb nákladných vozidiel.  
 
Ing. Čabák – odpovedal, že na Drieňovej pred základnou školou je plánovaný plastový tlmič.  
 
Ing. Hlinka, ref. Odd. PaSM – k Mládežníckej ulici – dal požiadavku na zfrézovanie časti 
miestnej komunikácie a urobí sa nový asfaltový povrch.  
 
PaedDr. Klauz – povedal, že chodník na Mládežníckej ulici (popred garáže) by sa mal 
odstrániť.  
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – je v záujme mesta urobiť také úpravy, ktoré 
z Mládežníckej ulice urobia  plnohodnotnú komunikáciu. 
 
P. Ivaška – ešte raz sa spýtal, či bude osadený retardér pri ZŠ na Drieňovej.  
 
H. Koťová – pridala sa k poslancovi Ivaškovi, žiadala tiež spomaliť dopravu pri výjazde od 
predajne CBA na Drieňovej na Ulicu Bratskú (smer k predajni Julinka)  na 30 km/hod. 
 
Ing. Mojička – spýtal sa, či bolo zo strany mesta odpovedané na písomnú žiadosť pána 
Šuhajdu, ktorý žiadal obmedzenie rýchlosti na Ulici Trate mládeže.  
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Mgr. Balžanka – odpovedal, že vybavenosť žiadosti preverí a dal hlasovať za vzatie na 
vedomie predloženej správy k doprave.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo   
 

Uznesenie č. 162/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a     v e d o m i e  
     Vyhodnotenie I. etapy doplnenia a zlepšenia dopravného značenia v meste Banská   
      Štiavnica. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                               13/0/0 
 
13.  Kúpa pozemkov parc. C-KN č. 5862/3 a 5862/4 v k. ú. Banská Štiavnica  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Prefertusová a Ing. Mičko,  z oddelenia výstavby. Spravodajstvo 
k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.  
Ing. Prefertusová – uviedla, že predložený návrh uznesenia bol JUDr. Jaďuďovou spresnený 
a tento návrh odovzdala primátorovi mesta, ktorý ho prečítal a dal zaň hlasovať.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 163/2008 
Mestské zastupiteľstvo 

A. s ch v a ľ u j e  

     kúpu pozemkov parc. č. C-KN 5862/3 o výmere 528 m2  a    parc. C-KN č. 5862/4  o  
výmere 85 m2,  vedené v Katastri nehnuteľností na LV č. 5025, pre okres Banská 
Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica vo vlastníctve Akusit, a. s. „v 
likvidácii“, Antolská 27, 969 01 Banská Štiavnica.  

Kúpna cena je stanovená dohodou účastníkov vo výške 100,- Sk/m2. Spolu 613 m2 x 100 
= 61 300,- Sk/ 2034,80 €.  

       Dôvodom odkúpenia pozemkov do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica je využitie        
pozemkov na stavbu „Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev v MPR pod    
Starým mestom“.  

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                   13/0/0  

 

14.  Informatívna správa – príprava Salamandrových dní 2008 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. Marko, ved. Odd. kultúry, cestovného ruchu a športu. Spravodajstvo 
k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.   
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Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 164/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e    n a    v e d o m i e  
     Informatívnu správu – príprava Salamandrových dní 2008.  
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                    13/0/0 
 
15.  Majetkové veci mesta 
 
Písomné správy k jednotlivým častiam tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka 
MsÚ Mgr. Babiaková, spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová, R. Baráková a O. Nigríniová, 
Oddelenie právne a správy majetku. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ľ. Barák.  
 
a) Návrh na odpredaj pozemku C KN č. 4590/17 konkurzným konaním – dražbou 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 165/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    

odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici, Správa katastra 
Banská Štiavnica  pre okres  Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, katastrálne územie 
Banská Štiavnica na LV č. 1  ako C KN parcela č. 4590/17  o výmere 152 m2, trvalé trávne 
porasty  konkurzným konaním – dražbou, s výkričnou cenou  22. 800,- Sk / 757 €.  
Cena  150 Sk/ m2 pozemku bola stanovená  Znaleckým posudkom č. 36/2008 
vypracovaným v súlade s Vyhláškou MS SR č. 492/2004  Z.z. . 

  
B. vymenováva komisiu pre konkurzné konanie v zložení:  

1. predsedajúci konkurzu:  Ing. Juraj Čabák 
2. člen komisie:    Ľubomír Barák                                        
3. člen komisie:    Peter Ivaška 
4. licitátor:    JUDr. Emília Jaďuďová 
5.   zapisovateľ:                           Oľga Nigríniová      
          

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                13/0/0 
 
b) Návrh na odpredaj pozemku pre Vladimíra Slezáka, prom. právnik –  
    SMP-UNIVERSAL-I, Banská Štiavnica 

 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie č. 166/2008 

Mestské zastupiteľstvo  
A.   s c h v a ľ u j e  

priamy odpredaj  pozemku parcela  CKN č. 3817 o výmere 26 m2, zastavané plochy a 
nádvoria pre Vladimíra Slezáka, prom. Právnik – SMP – UNIVERSAL-I, Mládežnícka 
č.3, Banská Štiavnica. 
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      Pozemok parcela C KN č. 3817 o výmere 26 m2, zastavané plochy  a nádvoria bol     
      identifikovaný   GOP č. 36035521-147/2007 odčlenením dielu 3/ z pôvodnej E KN  
      parcely č. 1506/16 o výmere 3637 m2, zastavané plochy a nádvoria vedenej v KN  
      Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra Banská Štiavnica na LV č. 3076 pre  
      okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica. 
 

Kúpna cena za nehnuteľnosti je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta 
Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (26 m2 x 300,- Sk)   7.800,- Sk / 259 €.  

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradí spolu s kúpnou 
cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to náklady na vypracovanie  
GOP a návrh na vklad vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk. 

 
B.   n e s c h v a ľ u j e   
      priamy odpredaj pozemkov parcela C KN č. 3829/10 o výmere 89 m2, zastavané plochy 

a nádvoria  a pozemku parcela C KN č. 3829/11 o výmere 31 m2, zastavané plochy 
a nádvoria. 

 
      Návrh  na prevod  týchto pozemkov bude predmetom samostatnej správy, ktorú predloží 

oddelenie právne a správy majetku  po prehodnotení  požiadaviek  všetkých dotknutých 
vlastníkov garáží.  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 13/0/0 
 
c)  Žiadosť o prevod bytov v bytovom dome Povrazník 15, 16, 17 v B. Štiavnici 
 
Materiál k bodu bol pred rokovaním MsZ doplnený pani Daubnerovou, žiadateľkou o prevod 
bytu, (tvorí prílohu zápisnice), ktorá žiadala z predloženého materiálu vypustiť podmienku 
predkupného práva Mesta po dobu 10 rokov a to z  dôvodu, že na rekonštrukciu domu si chce 
vziať úver a za takýchto podmienok jej ho žiadna banka neposkytne. Súhlasila s tým, že 
mesto sa „poistí“ proti predaju bytu tretej osobe iným právnym dokumentom.  
 
JUDr. Jaďuďová – opravila a doplnila predložený návrh uznesenia v tom zmysle, že 
v prípade prevodu bytov tretej osobe nebudú žiadatelia požadovať náhradný byt. Ďalej  kúpna 
cena bude vyplatená pred podpisom kúpnej zmluvy, najneskôr v lehote do 60 kalendárnych 
dní odo dňa zasadnutia MsZ.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pozmeňujúcich návrhov  prijalo  
 

Uznesenie č. 167/2008 
 

     Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade so zákonom  č. 182/1993 Z. z.  
o vlastníctve bytov, v platnom znení a VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2007 

A.  s c h v a ľ u j e   

1. priamy odpredaj bytu č. 15 s príslušenstvom v podiele 6615/20052 v dome súp. č. 
1351 postavenom na p. č. CKN 1666/1 a prislúchajúci podiel  6615/20052 pozemku 
p. č. C-KN 1666/1 zastavené plochy a nádvoria v celkovej výmere 958 m2  v k. ú.  
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Banská Štiavnica, Martine Daubnerovej, rod. Zacharovej, bytom Banská Štiavnica, 
Povrazník 15 s manželom Martinom Daubnerom, bytom Nám. sv. Trojice č. 11/7, za 
cenu dohodou vo výške 46.004,- Sk / 1.527,- €.                            

2. priamy odpredaj bytu č. 16 s príslušenstvom v podiele 6836/20052 v dome súp. č. 
1351 postavenom na p. č. CKN 1666/1 a prislúchajúci podiel  6836/20052 pozemku 
p. č. C-KN 1666/1 zastavené plochy a nádvoria v celkovej výmere 958 m2  v k. ú. 
Banská Štiavnica, Michaele Buštorovej, bytom Banská Štiavnica, Povrazník 16, za 
cenu dohodou vo výške 47.540,- Sk / 1.578,- €            

3. priamy odpredaj bytu č. 17 s príslušenstvom v podiele 6601/20052 v dome súp. č. 
1351 postavenom na p. č. CKN 1666/1 a prislúchajúci podiel  6601/20052 pozemku 
p. č. C-KN 1666/1 zastavené plochy a nádvoria v celkovej výmere 958 m2  v k. ú. 
Banská Štiavnica, Eve Mozolovej, bytom Banská Štiavnica, Povrazník 17, za cenu 
dohodou vo výške 45.906,24,- Sk / 1.523,80 €            

 
Nehnuteľnosti sú vedené na katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica, pre Okres Banská Štiavnica, Obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 
Štiavnica na LV č. 1 bytový dom súp. č. 1351 a pozemok  p. č. C-KN 1666/1 vo výmere 
958 m2 zastavané plochy a nádvoria v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica, 
podľa B1 v celosti.  
Byty uvedené v bode 1, 2, 3 budú odpredané s podmienkou, že v prípade ich prevodu 
tretej osobe nebudú požadovať náhradný byt.  
Kúpna cena bude vyplatená pred podpisom kúpnej zmluvy najneskôr v lehote do 60 
kalendárnych dní odo dňa zasadania mestského zastupiteľstva.  
  

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                         13/0/0 
 
d) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Michala Petluša 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo 

 
Uznesenie č. 168/2008 

Mestské zastupiteľstvo  
A. n e s c h v a ľ u j e  
     priamy odpredaj časti pozemku parc. č. CKN 5322/1 o celkovej výmere 10 122 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie pre Michala Petluša, Učiteľská 9, Banská Štiavnica. 
 
      Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 

Banská Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica. 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                         13/0/0 
 
e) Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – Akutrade, s.r.o. – projekt „Zberný dvor“  
 
Pred rokovaním MsZ poslanci dostali nový návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa 
od pôvodnej odlišuje hlavne v časti budúci predávajúci a v predmete zmluvy.     
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Diskusia:  
PaedDr. Klauz – spýtal sa, či k prevodu pozemkov dôjde až potom, keď bude podaný projekt 
úspešný.  
 
Mgr. Balžanka – odpovedal, že áno.   
 
Mestské zastupiteľstvo bez ďalších pripomienok  jednomyseľne prijalo  

 
Uznesenie č. 169/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo  

A. s c h v a ľ u j e  
      uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s obchodnou spoločnosťou Akutrade, s. r. 

o., Antolská 55, 969 01  Banská Štiavnica, predmetom ktorej je prevod pozemkov 
vhodných na vybudovanie zberného dvora v rámci projektu „Zberný dvor“.  

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                          13/0/0 

 
f)    Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Mgr. Vahlandtovú, Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 170/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. n e s c h v a ľ u j e  
      v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica priamy odpredaj 

pozemku parc. č. CKN 1859 o výmere 942 m2, trvalé trávne porasty pre Mgr. Alžbetu 
Vahlandtovú, 1. mája 7, Banská Štiavnica. 

 
      Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 

Banská Štiavnica na LV č. 1 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                                 12/0/1 
 
g)   Návrh na priamy odpredaj pozemku pre J. Cibulu, Banská Štiavnica  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 171/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    priamy  odpredaj  pozemku 

• C KN parcela  č. 1782 o výmere 49 m2, zastavané plochy a nádvoria 

v prospech Jána Cibulu, trvale bytom : 969 01 Banská Štiavnica, Ul. L. Svobodu č. 1530/5. 
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Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica. 

Kúpna cena za nehnuteľnosti  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (49 m2 x 300,- Sk)  14.700,- Sk / 
488€.  

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu 
s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk. 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                                  13/0/0 

 
h)   Návrh na priamy odpredaj pozemku pre M. Luptáka, Banská Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 172/2008 
 

 Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s c h v a ľ u j e    priamy  odpredaj  pozemku 

• časť E KN parcely  č. 6544/2 o výmere 59 m2 , ostatné plochy 

(C KN parcela  č. 1558 o výmere 59 m2, zastavané plochy a nádvoria  vedená na  LV 0 ) 

v prospech Milana Luptáka, trvale bytom: 969 01 Banská Štiavnica, Ul. K. Šmidkeho č.10. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica ako E KN parcela č. 6544/2 ostatné plochy o celkovej výmere 5608 m2. 

K identifikácii pozemku parcela C KN č. 1558  je potrebný GOP.   

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                                 13/0/0        
                                                                        
ch) Návrh na priamy odpredaj pozemku pre M. Kóšika  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 173/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s c h v a ľ u j e    priamy  odpredaj  pozemku 

• E KN parcela  č. 5498 o výmere 872 m2, trvalé trávne porasty 

v prospech Martina Kóšika, trvale bytom : 969 01 Banská Štiavnica, Ul. Ľ. Štúra 4/A. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica ako E KN parcela č. 5498, trvalé trávne porasty o výmere 872 m2. 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 13/0/0 
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i)    Návrh na priamy odpredaj pozemku pre Ing. Mojičku, B. Štiavnica 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok väčšinou hlasov prijalo   

 
Uznesenie č. 174/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e   priamy  odpredaj  pozemku 

• C KN parcela  č. 2180/13 o výmere 428 m2, zastavané plochy a  nádvoria 

v prospech  Ing. Jána Mojičku, trvale bytom : 969 01 Banská Štiavnica, ul. SNP č. 35. 

Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica. 

Kúpna cena za nehnuteľnosť  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (428 m2 x 300,- Sk)  128.400,- Sk 
/ 4262,1€.  

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia spolu 
s kúpnou cenou aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk. 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                   12/0/1       

 

16. Spolupráca Mesta Banská Štiavnica s Informačným centrom mladých (ICM) 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkami sú Bc. Kubiňáková a Ing. Lievajová, Ekonomické oddelenie.  
Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta Mgr. Balžanka – uviedol, že predmetom 
spolupráce je poskytnutie priestorov v Materskej škole na Ul. 1. mája a finančného príspevku 
pre rok 2008 vo výške 60 tis. Sk na pokrytie nákladov na energie.   
 
Diskusia:  
PaedDr. Klauz – povedal, že informačné centrum vedie manželka primátora mesta.  
 
Ľ. Barák – uviedol, že ide o centrum pre mladých, ktoré funguje niekoľko rokov. Čas ukáže, 
čo bude ďalej. Ak to bude neetické, bude sa to riešiť.  
 
PaedDr. Klauz – zúčastnil sa niekoľkých akcií ICM, je na nich malá účasť.  
 
Ľ. Barák – povedal, že obdobné je to aj so športom.  
 
Mgr. Balžanka – príspevok pre ICM bude riadne zúčtovaný a budú z neho hradené energie.  
 
PaedDr. Ebert -  návrh vidí ako pozitívum, voľné priestory v MŠ sa doteraz nepodarilo 
prenajať a využiť. Školský úrad pozná činnosť základných a materských škôl, ICM 
spolupracuje s ostatnou mládežou v meste. Tieto aktivity nepokrýva školský úrad.  
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H. Koťová – tiež má poznatky, že priestory nie sú využité maximálne, ľudí sa ťažko „ťahá“ 
na akcie. Obdobné je to aj na podujatiach usporiadaných združením „Margarétka“. 
 
RNDr. Bačík – diskusii sa mohlo predísť, ICM si malo podať žiadosť.  
 
P. Ivaška – pozná prácu ICM,  deti rozvíjajú svoje aktivity ďalej, ICM pracuje predovšetkým 
so študentmi. 
 
PaedDr. Klauz – v zásade nie je proti ICM, poskytol im knižnicu a stojany. Myslí si, že 
spôsob predloženia materiálu nie je vhodný, návrh mal byť prerokovaný v komisii školstva.  
 
Ing. Lievajová – doplnila, že ICM niekoľkokrát ročne podáva projekty, ktoré sú posudzované 
komisiou školstva. Keďže ide o finančne náročné projekty, väčšinou nedostanú nič, alebo len 
veľmi malú čiastku.  
 
Mgr. Balžanka – predložený návrh bol podrobne rozdiskutovaný na riadnej augustovej 
Mestskej rade.   
 
Mgr. Palášthy – ako člen komisie školstva uviedol, že poskytnutie finančných prostriedkov 
vidí ako finančnú pomoc materskej škole, ktorá môže financie vložiť do zhodnotenia majetku. 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov väčšinou hlasov prijalo  
  

Uznesenie č. 175/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2008 v zmysle zmluvy o 
spolupráci medzi Mestom Banská Štiavnica a Informačným centrom mladých Banská 
Štiavnica vo výške 60.000,- Sk . 

 
Prítomných 13, hlasovalo13.                                                                                  12/1/0 
  
17. Návrh na vstup Mesta B. Štiavnica do Združenia – Životnými cestami J. Palárika 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju zástupca primátora  
Ing. Čabák.  Taktiež podal spravodajstvo.   
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 176/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     1.  vstup Mesta Banská Štiavnica do Združenia – Životnými cestami Jána Palárika,  
     2.  Zmluvu o združení, 
     3.  členský príspevok Mesta Banská Štiavnica v Zdužení – Životnými cestami Jána  
          Palárika vo výške 5000, Sk/ročne,    
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B. u k l a d á  
     Mestskému úradu zapracovať  sumu členského príspevku do úpravy rozpočtu mesta č. 2. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                  13/0/0 
 
18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2008 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval ju hlavný kontrolór mesta  
Ing. Láslo.  Spravodajstvo k bodu podal poslanec Barák. 
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 177/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
    Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za 1. polrok 2008 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 13/0/0 

19. Návrh na vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Barák.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 178/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  
     v zmysle §-u 18c, odseku 5, zákona SNR č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Mariánovi Láslovi vo 
výške  20  % mesačného platu, vyplateného za I. polrok 2008.       

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 13/0/0 
 
20. Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora mesta  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Barák.   
 
Diskusia: 
PaedDr. Klauz – mesto prišlo o nemocnicu a majetok Regionálnej nemocnice, n. o., 
neuváženým konaním a hospodárením s majetkom mesta Banská Štiavnica. Spýtal sa 
primátora, ako sa stará o majetok mesta. Vilka na Botanickej ulici je zanedbaná, byty na 
Povrazníku nie sú odovzdané, v havarijnom stave je oporný múr na Lichardovej ulici. Je za 
to, aby primátor za I. polrok 2008 nedostal žiadnu odmenu. Okolie ZŠ A. Sládkoviča 
a mestských kúpeľov je zarastené burinou a špinavé.  
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Ing. Čabák – priznal, že Botanická ulica je hanbou mesta. Inicioval pokosenie okolo vilky, 
ale každý poslanec chce, aby sa kosilo niečo iné.  Treba harmonogram, čo sa bude kosiť. 
Požiadaviek je veľa. V najbližších dňoch sa uskutoční rokovanie vlády SR na starom zámku, 
práce sa momentálne sústreďujú tam.  
K Lichardovej ulici – v rozpočte je na opravu múru vyčlenené 1 mil. Sk. Uskutočnilo sa 
verejné obstarávanie, víťaz súťaže odstúpil od prác kvôli iným zákazkám. Pripravuje sa 
náhradné riešenie, či sa bude robiť oprava pred Salamandrom, alebo sa cesta nechá ako 
úniková počas Salamandrových osláv.  
 
Mgr. Babiaková – doplnila, že priebežne sa rokuje so Stredoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou ohľadne výmeny vodovodného potrubia a vybudovania kanalizácie v telese 
cesty. K verejnému obstaraniu dodala, že v poradí druhá skončila firma Combin Banská 
Štiavnica, ale ich ponúknutá  suma je veľmi vysoká, zajtra sa uskutoční rokovanie. Týmto sa 
práce zabrzdili.  
 
PaedDr. Klauz – takáto obhajoba primátora mu nestačí. Navrhol odmenu dať na úpravu 
mesta.  
 
Ing. Čabák -  pri každodennom rozhodovaní vedenia mesta sa volí otázka priorít. On  
uprednostňuje pokosenie cintorínov. Bol pokosený aj priestor ZŠ A. Sládkoviča. Ak chce 
mesto kosiť všetko, treba zvýšiť položku na kosenie mesta, kosenie sa robí 2 dni v týždni.  
 
Mgr. Balžanka – bol by nerád, aby sa práca primátora tak významného mesta, akým je 
Banská Štiavnica, ako aj celého aparátu mesta sústreďovala len na kosenie mesta. Bod 
programu bol vopred známy, je to na subjektívnom rozhodnutí každého poslanca. Ekonomika 
mesta ide dobre, a to aj zásluhou vedenia mesta, Mestského úradu, poslancov MsZ, riaditeľov 
organizácií zriadených mestom, ktorí dostanú za svoju prácu tiež odmenu.  
 
Ing. Čabák -  k celej veci dodal, že ako zástupca primátora absentoval pri výkone svojej 
práce 6 mesiacov. 
 
Ľ. Barák – povedal, že primátor robí s ľuďmi, ktorých má. ZŠ A. Sládkoviča má zatiaľ 
svojho riaditeľa, ktorý sa o majetok nestará a neplní si svoje povinnosti.  
 
PaedDr. Ebert – dodala, že školník ZŠ A. Sládkoviča sa vrátil po dovolenke a vykosil areál.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo  
 

Uznesenie č. 179/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
     v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov   
     primátorovi mesta Banská Štiavnica odmenu  vo výške 20  % súčtu platov vyplatených  
     za I. polrok 2008. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 12/1/0 
 

 



- 197 - 
 
21. Zmena poskytovania zdravotnej starostlivosti v okrese Banská Štiavnica     
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Spracovateľom je Mgr. Hasara, riaditeľ RN, n. o.. 
Správu predložil a spravodajstvo k nej podal Mgr. Balžanka, primátor mesta – uviedol, že 
ide o rozsiahly materiál, ktorý obsahuje okrem návrhu na uznesenie informácie o finančnej 
situácii RN, n. o., o zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami, rozdelení poistencov 
podľa zdravotných poisťovní v okrese Banská Štiavnica a výstupy z rokovaní Správnej rady. 
Súčasťou materiálu je i zámer zachovania zdravotnej starostlivosti v okrese Banská Štiavnica. 
K téme prebehlo niekoľko stretnutí na úrovniach vedenia nemocnice, MsR, na neformálnom 
stretnutí poslancov MsZ, na úrovni komunikácie v nemocnici, až sa dospelo k predloženému 
materiálu, ktorý je jedným z riešení prípadného ekonomického kolapsu banskoštiavnického 
zdravotníctva a ďalšieho poskytovanie zdravotnej starostlivosti  pod neziskovou organizácia 
NaP Žiar nad Hronom.   
 
Diskusia:  
Ing. Zimmermann – prečítal list, ktorý obdržal od lekárov (tvorí prílohu zápisnice). 
Upozorňujú v ňom na hrozbu zrušenia našej nemocnice a pripojenie pod správu Žiaru nad 
Hronom. Je predsedom Správnej rady RN, n. o.,  lekári nepredložili žiadne riešenie. Oznámil, 
že o uvedenom bode nebude hlasovať.  
 
Ľ. Barák -  mal záujem zistiť, kto je na liste lekárov podpísaný (podpisy nie sú čitateľné).  
 
Mgr. Balžanka – požiadal o vysvetlenie riaditeľa RN, n. o.. 
 
Mgr. Hasara -  v predložených materiáloch nevidí protichodné zámery. Mestskému 
zastupiteľstvu bol predložený návrh uznesenia, ktorého účinnosť je oddialená rozhodnutím 
vlády  buď na výjazdovom zasadnutí 3. 9. 2008 v Banskej Štiavnici alebo na ďalších 
zasadnutiach. S lekármi sa uskutočnilo pracovné stretnutie, výstup z ktorého bol predložený 
na rokovanie MsZ (tvorí prílohu predloženého materiálu).  
 
PaedDr. Klauz – povedal, že nemocnica prišla o peniaze, majetok, o všetko. Keď niekto 
zastupoval odbory, mali byť k predloženej zápisnici aj podpisy lekárov, že s uvedeným 
textom súhlasia. Keď poslanci takýto postup schválili, nech teraz nájdu priestory pre 
ambulancie lekárov, určite dôjde k zvyšovaniu nájomného. Navrhol bod oddialiť a nájsť iný 
priestor pre ambulancie lekárov.  
 
Mgr. Balžanka – mesto nič nepredalo, ničoho sa nevzdalo. Naša budova je zveľaďovaná.  
 
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – myslí si, že postupné kroky za posledných 7-8 rokov neboli 
šťastné, urobili sa chyby. Tiež si myslí, že v liste predloženom lekármi je uvedená pravda. Nie 
je za predaj budovy. Je za hľadanie finančnej pomoci formou sponzorov. Spýtal sa 
prítomných lekárov, aké ďalšie riešenie navrhujú.  
 
MUDr. Streško – zápis z pracovného stretnutia medzi zamestnávateľom RN, n. o. a jej 
zamestnancami podpísal vo vedomí, že  sa s jeho obsahom oboznamuje, nie že s ním súhlasí. 
List, ktorý bol predložený lekármi, písal aj on, v ňom lekári upozorňujú, že môže dôjsť 
k tomu, že nemocnica tu nebude.  Išlo im o to, vyvolať k problému diskusiu. Čo v prípade,  
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keď tu nebude nemocnica a ambulancie, ktoré zatiaľ dobre fungovali, lekárov je čoraz menej. 
Mladší lekári odchádzajú za lepšími platovými podmienkami.  
 
Ľ. Barák – zmeny sa už udiali, riaditelia nemocnice sa menili, bol by  rád, keby lekári 
predložili riešenie, čo majú robiť ľudia, do akej poisťovne majú ísť. Poisťovne sa menia, rušia 
sa malé nemocnice. Nemocnica má slabé personálne obsadenie. Treba ľuďom vysvetliť, o čo 
tu ide. Spýtal sa, či sa dá nemocnica zachrániť.  
 
MUDr. Vojtáš – povedal svoj subjektívny názor.  Je za pracovný návrh, ktorý bol predložený 
Mestskému zastupiteľstvu. Tento bol prerokovaný v nemocnici, diskutovali so 
zamestnancami.  Materiál bol za účasti jeho a riaditeľa nemocnice prediskutovaný v Mestskej 
rade. K dnešnému dňu je aktuálny stav, ktorý je uvedený písomne.  
 
Mgr. Balžanka -  uviedol, že predložený návrh uznesenia má podmieňujúci charakter, 
v prípade, že ho Mestské zastupiteľstvo prijme, nadobudne účinnosť v závislosti od výsledkov 
rokovania vlády v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa 3. 9. 2008.   
 
MUDr. Vojtáš – podotkol, že ak poisťovne nebudú uznávať zákony vlády, vynaložené úsilie  
nebude zodpovedať výsledkom.  
 
MUDr. Zigová – informovala, že z oddelenia ARO podali dvaja lekári výpoveď kvôli 
nestabilite nemocnice, neskôr ju stiahli (zvýšil sa im plat).    
 
MUDr. Vojtáš – nemocnica má menej výkonov a vyššie náklady. Bojuje za túto nemocnicu. 
Je za to, aby nemocnica poskytovala kvalitné a dostupné služby. V súčasnej organizačnej 
štruktúre nie sú schopní služby zabezpečiť a nevie, či budú ďalej schopní udržať súčasný stav 
nemocnice. V tom prípade budú žiadať 15 – 20 mil. Sk ročne. Situácia je zlá, všetko je 
o peniazoch.  
 
Ľ. Barák – zhrnul, že ak riaditeľ nemocnice predloží riešenie,  a poslanci ho neodsúhlasia, 
môže sa stať, že sa vzdá svojej funkcie. 
 
MUDr. Zigová – v zásade ide o otázku stability a perspektívy banskoštiavnickej nemocnice.    
 
Ing. Kubáň -  reagoval na vystúpenie poslanca Klauza, že lekárov netreba sťahovať, RN, n. 
o. má uzavretú zmluvu na 25 rokov, s nájmom 1,- Sk ročne.  
K poslancovi Hilbertovi – nikto netlačí, aby RN, n. o. fungovala ďalej, je to na ľuďoch, čo 
život prinesie. V tejto chvíli, po zvýšení platov, je to mínus 12 mil. Sk. ročne.         
K listu lekárov – s časťou obsahu súhlasí,  v Žiarskej nemocnici platí zákaz prijímania lekárov 
z Banskej Štiavnice. Žiarska nemocnica je vysoko personálne zabezpečená. Toto je všeobecný 
trend.  
Zhrnul celý proces - chápe obavy lekárov a poslancov, nikto netlačí, aby sa RN, n. o. zrušila. 
Sú tri možnosti: 
1. fungovanie v doterajšom režime zadlžuje nemocnicu 1 mil. Sk mesačne.  
2. budú dotovať 1 mil. Sk mesačne, čo znamená zatvorenie OAIM 
3. rokoval s poisťovňami, obhájil 600 tis. Sk mesačne, investorom je unifarma. Veľa 
nemocníc je väčších ako Banská Štiavnica, kde sa limity znížili. Navrhli, aby sa  
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banskoštiavnická nemocnica stratila z očí poisťovní, má to pozitívum – zdvihnutie platieb za 
ceny výkonov. Riešenie personálnej situácie nie je v jeho kompetencii. 
Treba: a) vybaviť peniaze, čo nevie, 
           b) dotácie zo strany mesta,   
           c) alebo prijať navrhnuté riešenie.  
Je potrebné začať rokovania, je rád, že sa mu podarilo služby v Banskej Štiavnici zachovať 
v takomto rozsahu.  
 
I. Beňo – z listu lekárov nevie posúdiť, či ide o zachovanie riaditeľstva alebo o nemocnicu. 
Žiadal vysvetlenie.    
 
Ing. Kubáň – uvažuje sa, že by bola Banská Štiavnica  prevádzkou žiarskej nemocnice, myslí 
si, že v RN, n. o.  netreba toľko administratívnych pracovníkov. Výpadok zamestnanosti by sa 
riešil od 15. 9. 2008 presunom oddelenia dlhodobo chorých, domácou ošetrovateľskou 
službou a zariadením ošetrovateľskej služby zo Žiaru nad Hronom do Banskej Štiavnice.   
 
PaedDr. Klauz – spýtal sa, koľko % z rozpočtu nemocnice bude potrebných na technické 
zabezpečenie nemocnice a či je treba na každom oddelení službu lekára v noci.  
 
Ing. Kubáň – povedal, že pri službách sú najvyššie mzdy. Čo sa týka služieb lekárov, riadia 
sa platnou vyhláškou o minimálnom personálnom obsadení pri danom počte lôžok.   
 
PhDr. Šemoda – spýtal sa, kto má vstúpiť do jednania s nemocnicami.  
 
Ing. Kubáň – závisí to od vlády SR a jej rozhodnutia. Teraz získal časový limit od poisťovní 
na riešenie daného stavu, Banskú Štiavnicu by „zakryli“ Žiarom.  
Žiar chce, aby sa zachovala nemocnica v Banskej Štiavnici.  
 
H. Koťová – spýtala sa, čo v prípade vážneho prípadu, ako to bude fungovať.  
 
Ing. Kubáň – rozhodnutie Mestského zastupiteľstva (prijatie uznesenia) neovplyvní chod 
nemocnice. Chcú zachovať interné oddelenie. Oddelenie AIM sa neberie ako samostatná 
jednotka, pretože robí servis pre celú nemocnicu.  
 
MUDr. Streško -  zareagoval na posledný príspevok poslanca Klauza, že počas služby na 
internom oddelení príde 3 – 5 ľudí, čiže stála služba lekára je nutná.  
 
Mgr. Balžanka – ukončil diskusiu a dal hlasovať za predložený návrh uznesenia 
s odkladným účinkom.  
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov prijalo   
     

Uznesenie č. 180/2008  
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
zníženie poskytovaných zdravotných služieb Regionálnou nemocnicou, n.o. v súlade s Čl. VI, 
bod 2, písm. j) Štatútu Regionálnej nemocnice, n. o. a to zrušením ku dňu 30.09.2008 
prevádzkovania nasledovných zložiek poskytovania zdravotnej starostlivosti: 
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Odborné zameranie špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom 
odbore dermatovenerológia, všeobecná ambulantná starostlivosť v špecializačných odboroch 
všeobecné lekárstvo so zameraním na zabezpečovanie lekárskej služby prvej pomoci, 
pediatria so zameraním na zabezpečenie lekárskej služby prvej pomoci, špecializovaná 
ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo, 
pneumológia, ftizeológia, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo I, gynekológia a pôrodníctvo 
– príjmová II., dermatovenerológia chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína; fyziatria, 
balneológia a liečebná rehabilitácia, pediatrická neurológia, zariadenia  spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačných odboroch  klinická biochémia, 
rádiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ústavná zdravotná starostlivosť 
v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, gynekológia  a pôrodníctvo, 
anesteziológia a intenzívna medicína, neonatológia, ústavná starostlivosť so zameraním na 
liečbu dlhodobo chorých v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo, chirurgia, 
neurológia, ortopédia, klinická onkológia, ústavná starostlivosť so zameraním na 
doliečovanie v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, ortopédia, 
klinická onkológia, ústavná pohotovostná služba v špecializačnom odbore vnútorné 
lekárstvo, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ústavná pohotovostná služba prvej pomoci 
pri oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, zariadenia na poskytovanie 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore chirurgia.  
 

B. b e r i e   n a   v e d o m i e  
Poskytovanie zdravotných služieb v Meste Banská Štiavnica formou prevádzkovania 
nasledovných zložiek zdravotnej starostlivosti:  
Odborné zameranie špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom 
odbore dermatovenerológia, všeobecná ambulantná starostlivosť v špecializačných odboroch 
všeobecné lekárstvo so zameraním na zabezpečovanie lekárskej služby prvej pomoci, 
pediatria so zameraním na zabezpečenie lekárskej služby prvej pomoci, špecializovaná 
ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo, 
pneumológia, ftizeológia, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo I, gynekológia a pôrodníctvo 
– príjmová II., dermatovenerológia chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína; fyziatria, 
balneológia a liečebná rehabilitácia, pediatrická neurológia, zariadenia  spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačných odboroch  klinická biochémia, 
rádiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ústavná zdravotná starostlivosť 
v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo, chirurgia, gynekológia  a pôrodníctvo, 
anesteziológia a intenzívna medicína, neonatológia, ústavná starostlivosť so zameraním na 
liečbu dlhodobo chorých v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo, chirurgia, 
neurológia, ortopédia, klinická onkológia, ústavná starostlivosť so zameraním na 
doliečovanie v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, ortopédia, 
klinická onkológia, ústavná pohotovostná služba v špecializačnom odbore vnútorné 
lekárstvo, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ústavná pohotovostná služba prvej pomoci 
pri oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, zariadenia na poskytovanie 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore chirurgia, bude vykonávať 
od 01.10.2008 organizácia Nemocnice a polikliniky, n. o. so sídlom Záhradnícka 46, 
Bratislava, IČO: 36 077 992. 
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Mestské zastupiteľstvo prijíma uznesenie s podmienkou, že nadobudne účinnosť v prípade:  

1. ak Vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom zasadnutí v Banskej Štiavnici  
dňa 03.09.2008  neschváli v prospech Regionálnej nemocnice, n.o. také uznesenie, 
z ktorého bude vyplývať navýšenie finančných prostriedkov, zo štátnych verejných 
zdravotných poisťovní, plne pokrývajúce po revízii uznanú zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú  ich poistencom a súčasne,  

2. ak zástupcovia štátnych verejných zdravotných poisťovní najneskôr do 15.09.2008 
neprejavia záujem uzavrieť s Regionálnou nemocnicou, n.o. zmluvy (resp. dodatky) 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré budú v plnej miere finančne pokrývať po 
revízii uznanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú  ich poistencom. 

V prípade, ak nebude splnená podmienka uvedená v bode 1, uznesenie nadobúda účinnosť 
dňom 04.09.2008. V prípade, ak nebude splnená podmienka uvedená v bode 2, uznesenie 
nadobúda účinnosť dňom 16.09.2008. 
 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                              8/3/2 
  

22. Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. Marko a Ing. Nikolajová, odd. KCRaŠ. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MVDr. Ďurkan.  
Mgr. Balžanka – upozornil, že na strane 10 predloženého návrhu sú uvedené pripomienky 
členov Mestskej rady a pripomienky, ktoré vyšli z Komisií MsZ, týkajúce sa predovšetkým  
§ 8.   
 
Diskusia: 
Mgr. Palášthy – počas školského roku bývajú diskotéky do neskorých večerných hodín, 
navrhol prevádzkovú dobu zábavných podnikov rozdeliť na obdobie školského roka 
a prázdnin. Sú neustále sťažnosti občanov, ktorí sa sťažujú na hluk a neporiadok  
 
Ľ. Barák – materiál mal byť napísaný inak, v uznesení malo byť odporúčanie Mestskej rady, 
ktoré vychádzalo z pripomienok jednotlivých komisií.  Bod 2a) §8 nebol opravený v zmysle 
pripomienok Mestskej rady.  
K návrhu poslanca Palášthyho uviedol, že ak žiaci nedodržujú interný poriadok, treba ich zo 
školy vylúčiť.  
 
Mgr. Balžanka – materiál predkladaný do MsZ mal byť upravený v zmysle odporúčaní 
Mestskej rady. Postupnosť predkladania materiálov treba dodržiavať.   Navrhol urobiť krátku 
prestávku, v rámci ktorej by sa materiál opravil v zmysle pripomienok MsR.  
 
Ing. Marko  - materiál na rokovanie MsZ predkladá Mestský úrad, pripomienky členov MsR 
sú uvedené  na strane 10 predloženého materiálu. Nech MsZ rozhodne, ktorý návrh prijme. 
Mestskému zastupiteľstvu sú predkladané materiály prerokované v komisiách a v MsR. O ich 
schválení rozhoduje MsZ.  
 
Mgr. Babiaková – v meste sú sťažnosti obyvateľov na rušenie nočného pokoja, ktoré rieši 
MsÚ, konkrétne Oddelenie KCRaŠ.  Treba vziať do úvahy, že materiál sa navrhol v podobe, 
aby sa týmto sťažnostiam predišlo. Komisie návrh VZN pripomienkovali (zápisy sú prílohou  
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zápisnice), taktiež MsR dala svoje pripomienky. Toto je dilemou materiálu. Treba povedať 
schodné riešenie.  
 
Mgr. Balžanka -  v procese komunikácie na Mestskej rade a v komisiách vznikol 
kompromis, ktorý mal byť prenesený do predloženého návrhu VZN. Do MsZ mali byť 
predložené  2 materiály.  
 
Ing.Čabák – rokovací poriadok hovorí o tom,   že za predkladaný materiál zodpovedá 
Mestská rada, hlasuje sa o návrhu MsR, teda súhlasí s primátorom. Do návrhu predloženého 
na rokovanie MsZ mali byť zapracované zmeny odporúčané MsR, odlišný návrh mal byť 
predložený tiež.   
 
Ing. Zimmermann – navrhol bod preložiť na záver rokovania MsZ, aby v takto získanom 
časovom priestore bolo možné materiál opraviť. (bod bol pôvodne zaradený ako ôsmy v 
poradí). 
 
Mgr. Balžanka – dal hlasovať za tento návrh, s ktorým väčšina poslancov súhlasila.  
Po prestávke sa poslanecký zbor vrátil k návrhu VZN. Oddelenie KCRaŠ zapracovalo do 
návrhu pripomienky členov MsR, týkajúce sa § 8, bodu 2, 3, 4 a 5 – predĺženie otváracích 
hodín. Primátor uzavrel tému s tým, že v prípade problémov s rušením nočného pokoja 
v meste sa vec môže znovu otvoriť.   
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo návrh v zmysle odporučenia Mestskej rady a 
prijalo   
 

Uznesenie č. 181/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A.  s ch v a ľ u j e   
      Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času   
      predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  mesta Banská Štiavnica.  

 
Prítomných 11, hlasovalo 11.                                                                              11/0/0 
 
23. Ukončenie členstva v Komisii RR, výstavby, ÚP a ŽP  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. arch. Mravec, predseda Komisie regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP 
a ŽP. Spravodajstvo k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.  
 
Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 182/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s ch v a ľ u j e  
      odvolanie členky Komisie regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania 

a životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici Ing. arch. Ľubici 
Paučulovej z rodinných a pracovných dôvodov.  

 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                             10/1/1 
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24. Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju a spravodajstvo k bodu podal primátor 
mesta Mgr. Balžanka – ocenenia budú odovzdané na slávnostnom Mestskom zastupiteľstve 
dňa 5. 9. 2008 v kostole sv. Kataríny.    
 
Diskusia:  
Ing. Čabák – mal dve pripomienky k predloženému materiálu, jednu technickú, pri pánovi 
Popracovi a Tokárovi, ocenenie Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej  
republiky vynechať Slovenskej republiky. 
Zásadná pripomienka – pánovi Franzovi Weingartshoferovi sa udelí výročná cena mesta 
Banská Štiavnica (nie cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská 
Štiavnica).   
 
Prof. RNDr.  Hilbert – mal výhrady voči niektorým oceneným.  
 
Mgr. Balžanka – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh Ing. Čabáka, Mestské zastupiteľstvo 
väčšinou hlasov prijalo   

 
Uznesenie č. 183/2008 

Mestské zastupiteľstvo  
A. u d e ľ u j e  
      V zmysle VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/1995 o používaní a ochrane mestských  
      symbolov a podmienkach udeľovania čestného občianstva mesta Banská Štiavnica a jeho  
      doplnku č. 1: 
       
      1. V zmysle čl. 13 
       Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica: 
        - PhDr. Petrovi Kartousovi, CSc.  
        - PhDr. Jozefovi Labudovi, CSc. 
        - Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc., in memoriam 
        - Dr. h. c. prof. PhDr. Richardovi Marsinovi, DrSc. 
 
       2. V zmysle čl. 14 
       Výročnú cenu mesta Banská Štiavnica:  
       - Vladimírovi Popracovi 
       - Tanečnému súboru  Texasky 
       - Michalovi Tokárovi 
       - Franzovi Weingartshoferovi 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                            11/1/0 
   
25. Interpelácie a dopyty 
 
Pani Talajová, občan – vystúpila, že niekoľkokrát spisovala petície proti rušeniu nočného 
pokoja v meste. Spýtala sa, čo sa v tomto smere urobilo, keď volala mestských  policajtov, 
väčšinou boli v teréne.  
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Mgr. Balžanka, primátor mesta  – odpovedal, že v programe dnešného MsZ je zaradené 
prerokovanie VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja, ktorým sa bude 
tento problém riešiť.  
 
Pani Talajová, občan – ďalej upozornila, že prevádzka 6/4 má svetelnú signalizáciu, ktorá 
nie je povolená a ruší ľudí. Zistila, že za ňu bola uložená aj pokutu, ale títo podnikatelia nie sú 
postihnuteľní ani morálne ani finančne.  
 
Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby  – svetelnú signalizáciu rieši odd. výstavby, ÚP a ŽP, 
zatiaľ nie je povolená.  
     
JUDr. Lukačko, náčelník MsPo – reagoval, že mestská polícia je vždy dostupná na určitom 
telefónnom čísle.  
 
Pani Pokošová, občan  - vystúpila, že má postihnuté dieťa (19 ročné) a po 19.tich rokoch jej 
bol Mestom pridelený byt na Povrazníku. Tento jej však nevyhovuje z dôvodu vzdialenosti 
k Regionálnej nemocnici. Viackrát žiadala o konkrétny byt na Drieňovej, ale nedostala 
odpoveď. Pridelený byt je pre jej rodinu malý a nie je slnečný.  
 
Pani Koťová, podpredseda Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej  – o probléme pani 
Pokošovej diskutovali v komisii, riaditeľ Bytovej správy sľúbil riešenie (pridelenie 2-
izbového bytu).  
 
PaedDr. Klauz, predseda Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej  -  zareagoval, že sa tiež 
zúčastnil rokovania komisie. Bytovka, v ktorej sa nachádza sľúbený byt nie je majetkom 
mesta, musí sa hľadať iné riešenie.  
Podotkol, že možno ani iní, ktorým bol byt pridelený, nebudú s ním spokojní.  
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – byty po dôkladnom zvážení prideľovala Komisia 
sociálna, zdravotná a bytová, mesto má bytov málo.  Otázka je, či má mesto ekonomickú silu, 
aby budovalo sociálne byty. V komisii sú odborníci, každý prípad osobitne rozoberali. Ak 
o byt niekto nemá záujem, sú tu ďalší záujemcovia.  
Existuje tlak, aby sa sociálne byty nestavali.  
Pani Pokošovej odpovedal, že mesto rieši aj iné prípady, možno i horšie. Životné osudy ľudí 
sú ťažké. Vyhovené bolo možno 15 % žiadateľov. Ide o ústretový krok mesta.  
 
PhDr. N. Bujnová, CSc., občan – povedala, že nedostala odpoveď na 2 otázky, ktoré 
predniesla na predchádzajúcom MsZ, a to: sterilizácia mačiek a kedy sa bude robiť 
kanalizácia Ulice J. Bottu. 
 
Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby -  odpovedala, že obstaranie projektovej 
dokumentácie na kanalizáciu Ul. J. Bottu sa pokúsi dostať do rozpočtu mesta, ak to MsZ 
schváli, samotná realizácia tiež závisí od financií.  
 
MUDr. Vojtáš – vystúpil, či  by sa výjazdového zasadnutia vlády, konaného 3. 9. 2008 
v Banskej Štiavnici, mohol zúčastniť generálny riaditeľ všeobecnej zdravotnej poisťovne 
(ďalej VŠZP) a riaditeľka VŠZP pani Zvolenská, aby vysvetlili ako plánujú systém malých 
nemocníc. 
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PaedDr. Klauz, poslanec – podporil návrh MUDr. Vojtáša.     
 
RNDr. Bačík, poslanec – tlmočil požiadavku pána Foltána, aby upozornil na to, že návrhy 
VZN predložené na rokovanie MsZ  neboli na úradných tabuliach mesta vyvesené 15 dní 
a nebola dodržaná lehota určená zákonom.  
Pozvánka na MsZ mala byť zverejnená 3  dni pred jeho konaním. (na Štefultove tomu tak  
nebolo). 
Navrhol podnet preveriť, aby prijaté VZN neboli spochybnené.  
 
Mgr. Babiaková – odpovedala, že materiály boli vyvesené na úradných tabuliach.   
 
Ing. Čabák – reagoval, že mesto má niekoľko úradných tabúľ, ako jedno z mála miest. 
Oficiálna úradná tabuľa je v skrinke pri Mestskom úrade.  
 
Pán Ivaška – poďakoval za osadenie spomaľovacích prahov na Križovatke, doprava sa 
spomalila, taktiež detské ihrisko je otvorené.   
 
Ing. Čabák – povedal, že na základe podnetov občanov sa uvažuje so zákazom fajčenia 
a vodenia psov na detské ihrisko.  
 
Pani Koťová – informovala o oprave detského ihriska na Drieňovej, ešte chýba jedna 
preliezačka, zatiaľ je ihrisko zavreté.  
Poďakovala za urobenie bezbariérového prístupu do vchodu č. 2 na Učiteľskej ulici.  
Spýtala sa, prečo  sa náter lavičiek urobil na starú farbu (je to nekvalitné) a prečo nie sú 
lavičky na Ulici Energetikov. Ďalej či sú bezbariérové WC v nemocnici označené.  
Opätovne žiadala verejné osvetlenie na Kolpašskej ulici.  
 
Ing. Zimmermann – reagoval, že počas fungovania areálu SOUL bola Kolpašská ulica 
osvetlená.  
 
Ing. Čabák – vyslovil pochybnosť, či ide o mestský pozemok a či je možné realizovať 
verejné osvetlenie.  
 
Pán Barák – spýtal sa, kedy budú odovzdané byty na Povrazníku, 
- vyslovil uspokojenie so zlepšovaním kultúrnych akcií na Nám. sv. Trojice, treba však  
   zabezpečiť aj následnú čistotu námestia, 
- k závesným kvetináčom v meste poznamenal, že ich polievanie je náročné, 
- zaujímal sa, kto sa bude starať o budovu zrušenej ZŠ A. Sládkoviča. 
 
Mgr. Balžanka, primátor -  o ďalšom využití budovy ZŠ Sládkoviča podá správu na 
nasledujúcom MsZ.  
 
Pán Barák, poslanec -  čo sa týka Štiavnických novín, kritizoval ich aj predtým. Treba v nich 
zverejňovať aktuálne informácie, napr. o nemocnici, o úprave rozpočtu mesta, o zbere 
odpadu, kde sa bude voziť, aké budú poplatky. Informovanosť občanov je malá, treba žiadať 
šéfredaktora o zlepšenie.  
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Ing. Marko, ved. odd. – s podnetom súhlasil, usmerní zodpovedného pracovníka.  
K odvozu odpadu po kultúrnych akciách vysvetlil, že nedeľné čistenie je drahšie, čiže hlavný 
problém sú financie.  
 
MVDr. Ďurkan, poslanec – spýtal sa, či sa bude realizovať nový prístup do areálu TS, m. p. 
zo strany „Dužiny“.  
 
Mgr. Balžanka – v prípade, že by došlo k presťahovaniu TS, m. p. do iného areálu, investícia 
by bola  zbytočná. Ešte sa určitý čas počká do definitívneho doriešenia zberného dvora.  
 
Ing. Mojička, poslanec  – zaujímal sa, či sa plánuje výstavba bytov v Banskej Štiavnici.       
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta  -  s výstavbou bytov sa uvažuje na Drieňovej, uskutočnilo 
sa rokovanie k Štefultovu, kde by malo byť určených niekoľko parciel na výstavbu rodinných 
domov. 
Informácie budú zverejnené v Štiavnických novinách.    
 
Pán Beňo, poslanec – stále pretrváva problém s ozvučením vysielaných MsZ, ktoré  je veľmi 
zlé, ľudia nič nepočujú. 
Mestský rozhlas na Drieňovej nefunguje, výsledok ankety je však taký, že sa do nej zapojilo 
veľmi málo občanov. 
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta  -  staré vedenia mestského rozhlasu sa budú rušiť, buď sa 
pôjde cez optickú sieť alebo bezdrôtovým systémom.  
Oznámil, že poslancom bol doručený materiál predkladaný na výjazdové zasadnutie vlády, ak 
majú k nemu podnety, treba ich adresovať na Mestský úrad.      
 
26. Rôzne 
 
JUDr. Lukačko, náčelník MsPo – informoval o pracovnom rokovaní k Botanickej záhrade, 
Stredná lesnícka škola nemá na údržbu záhrady prostriedky. Dohodlo sa, že sa areál bude 
zamykať v čase od 18.00 hod. do 06.00 hod. Od 1. 10. sa budú zamykať všetky brány o 22.00 
hod.. Mestská polícia sa bude zúčastňovať zamykania. Navrhol, aby mesto vstúpilo do 
ďalšieho rokovania.      
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27. Záver 
 
Po prerokovaní všetkých bodov primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 
Mestského zastupiteľstva o 16.30 hod. ukončil.  
 
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
Celý priebeh rokovania je zaznamenaný VIO TV.  
 
 
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                            Mgr. Pavol Balžanka  
        prednostka MsÚ                                                                        primátor mesta  
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