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Zápisnica zo zasadnutia riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 3. júla 2008 

 
 
 
 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Návrh VZN o určení školských obvodov  
4. Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2008  
5. Plán činnosti Hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica  
6. Návrh na zvýšenie dotácií pre materské školy 
7. Zmena a doplnok č. 2 k ÚPN mesta Banská Štiavnica  
8. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2007 
9. Majetkové veci mesta  
     a) Odvolanie voči cene rodinného domu  
     b) Návrh na zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu  
     c) Návrh na predĺženie lehoty kolaudácie objektu Novozámocká č. 18    
     d) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre T. Petríkovú a B. Petríkovú, Zvolen 
     e) Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre Mgr. Remenára, Ostrý Grúň 
     f)  Návrh na zrušenie uznesenia č. 9/2008  
     g) Návrh na odpredaj nehnuteľností pre E. Slančokovú, Banská Štiavnica   
     h  Návrh na zrušenie Uznesenia č. 93/2008 v časti A/a,b  
   ch) Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre spol. Salamandra Hotels, s. r. o. 
     i)  Návrh na odpredaj domu na Nám. sv. Trojice č. 11, súp. č. 15 
     j)  Informácia k Uzneseniu č. 106/2007  - trhovisko 
10. Rôzne 
     a) Návrh na úhradu výdavkov z rozpočtu mesta – ZŠ A. Sládkoviča 
     b) Návrh na vyčlenenie výdavkov na zavedenie eura  
     c) Informácia o komunikácii s SPP, a. s. – prevod plynovodov 
11. Interpelácie a dopyty 
12. Záver  
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Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo, Ing. Miriam Blaškovičová,  
                            Ing. Juraj Čabák, MVDr. Stanislav Ďurkan, Prof. RNDr. Hubert Hilbert,   
                            PhD., Peter Ivaška,   PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, Ing. Ondrej  
                            Michna,  Ing. arch. Peter Mravec, Ing. Ján Mojička, Mgr. Karol Palášthy,  
                            Ing. Slavomír  Palovič,  PhDr. Peter Šemoda,  Ing. Marián Zimmermann  
  
    Ospravedlnení:  Prof. RNDr. Huber Hilbert, Helena Koťová, Ing. Slavomír Palovič 
                     
     Na rokovaní bola   82  %-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  
 
10. Ostatní prítomní: 
VIO TV   
Helena Podracká, KSS  
PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta + ŠN 
Mgr. Michal Kríž, ŠN 
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1. Otvorenie 
Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 13.15 hod. otvoril a ďalej 
viedol Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta.  Privítal poslancov MsZ a ostatných 
prítomných. Skonštatoval, že na rokovaní je 13 poslancov (neskôr prišiel poslanec Klauz) 
a MsZ je uznášania schopné.  Ospravedlnil neúčasť poslancov Ing. Paloviča, H. Koťovej 
a Prof. RNDr. H. Hilberta, PhD.. Navrhol, aby aktuálne doplnené materiály Návrh na úhradu 
výdavkov z rozpočtu mesta ZŠ A. Sládkoviča a Návrh na vyčlenenie výdavkov na zavedenie 
eura boli prerokované v bode Rôzne. S týmto súhlasili všetci prítomní poslanci 
a jednomyseľne schválili doplnený program rokovania MsZ. Priestor pre občanov určený od 
15.00 hod. využili len dvaja občania.   
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Petra Ivašku a MVDr. Stanislava 
Ďurkana. Za skrutátora bol určený poslanec Ing. Juraj Čabák.    
Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení  
 
Písomná správa, ktorej súčasťou je aj prehľad čerpania schválených výdajov na propagáciu 
mesta, tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k nej podala prednostka MsÚ 
Mgr. Babiaková – doplnila k Uzneseniu č. 130/2008 (prenájom ATC Počúvadlianske 
jazero), že za stanovených podmienok pán Adamský nemá záujem o prenájom. 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 132/2008 
 
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 6. júna 2008 bez pripomienok. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                 Za 12/proti0/zdržal sa 1  
 
3. Návrh VZN o určení školských obvodov 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice, skladá sa z dvoch častí: Určenie školského obvodu 
pre žiakov zrušenej Základnej školy Andreja Sládkoviča a Návrh na prijatie VZN mesta 
Banská Štiavnica o zriaďovaní školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovala ju 
PaedDr. Viera Ebert, metodik Školského úradu. Spravodajstvo k bodu podal poslanec 
MVDr. Ďurkan.  
 
Diskusia:   
Ivan Beňo – spýtal sa, koľko žiakov zo zrušenej školy bude presunutých do ZŠ J. Kollára.  
 
PaedDr. Ebert – do ZŠ J. Kollára asi 60, do ZŠ J. Horáka a CZŠ asi po 20, 30 návratiek sa 
nevrátilo.  
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Ing. Čabák – vyzval poslanca Palášthyho, riaditeľa CZŠ, aby vysvetlil, prečo nemôže prijať 
viac žiakov zo zrušenej školy.  
 
Mgr. Palášthy – CZŠ má svoje kapacitné možnosti, gro tried sa naplnilo.  Zo začiatku však  
bola obava, že zoberú viac detí zo zrušenej školy.  
 
Ing. arch. Mravec -  nestotožňuje sa s vytvoreným zoznamom ulíc, vychádza mu z neho, že 
ZŠ J. Horáka na Križovatke je nedostupná, deti budú zaradené do vzdialenejšej ZŠ J. Kollára 
na Drieňovú. Pohyb autobusom je problematický, treba to riešiť tak, aby deti mohli dochádzať 
pešo.  
 
Mgr. Palášthy – deti bez súhlasu rodičov nie je možné presunúť do inej školy, právne to nie 
je možné.  
 
RNDr. Bačík – doplnil, že sa prijíma VZN, ktorým sa určí, kde budú deti zo zrušenej ZŠ 
pokračovať v školskej dochádzke. Obvody sa rozdelili pre budúci školský rok. Je na 
slobodnej vôli rodičov, do ktorej ZŠ si dieťa prihlásia (vzhľadom na kapacitné možnosti tej 
ktorej školy).              
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 133/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
    1. v zmysle § 8, odst. 5, zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
        samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiakom zrušenej ZŠ A. 
        Sládkoviča, Ul. G. Gwerkovej 9, Banská Štiavnica určenie plniť povinnú školskú 
       dochádzku v školskom obvode ZŠ Jozefa Kollára, Ul. L. Svobodu 40, Banská Štiavnica, 
 
   2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica   č. 1/2008 
       o zriaďovaní školských obvodov pre základné školy na území mesta, ktoré sú v jeho 
       zriaďovateľskej  pôsobnosti. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                        12/1/0 
 
4. Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2008 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je Ing. J. Piliar, vedúci Odd. organizačného, VS a SV. Spravodajstvo k bodu 
podal MVDr. Ďurkan.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 134/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
     Plán práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na II. polrok 
     2008. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 12.                                                                         12/0/0      
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5. Plán činnosti Hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil a spracoval  ju Hlavný kontrolór mesta Ing. 
Marián Láslo.  Spravodajstvo k bodu podal poslanec MVDr. Ďurkan.  
Ing. Láslo – doplnil, že v mesiaci júl uskutoční kontrolu plnenia v zmysle zákona NR SR  
č. 659/2007 o zavedení eura, ale až po zverejnení konverzného kurzu.  
 
Diskusia:  
Ing. Michna – spýtal sa, koľko kontrol vykonal hlavný kontrolór za I. polrok 2008. 
 
Ing. Láslo – odpovedal, že na rokovanie augustového MsZ predloží správu o vykonaných 
kontrolách. 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 135/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     Plán kontrolnej činnosti HK mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2008. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 12.                                                                            12/0/0  
 
6. Návrh na zvýšenie dotácií pre materské školy 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. Ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podala poslankyňa Ing. Blaškovičová.  
 
Diskusia:  
Mgr. Palášthy – navrhol zvýšiť dotáciu pre MŠ  na Ul. 1. mája zo 60 na 90 tis. Sk.  
 
Mgr. Balžanka – návrh na zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. 1. mája už bol prednesený na júnovej 
Mestskej rade,  až na sumu 120 tis. Sk.  
 
Ing. arch. P. Mravec – povedal, že ide o veľkú disproporciu v sume poskytnutej pre 
Drieňovú a Križovatku.  
 
Ing. Lievajová – vysvetlila, že  MŠ na Drieňovej si finančné prostriedky našetrila za 2 roky, 
čo činí asi 500 tis. Sk. Myslí si, že finančných prostriedkov by mal byť dostatok, pretože 
riaditeľ ZŠ J. Horáka vrátil do rezervy na originálne kompetencie v školstve sumu 300 tis. Sk.      
  
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia Mestskou radou  bolo nasledovné:  
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                               0/0/13  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo pozmeňujúci návrh, a to:                             
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Uznesenie č. 136/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 

1. zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. Bratská o 700.000,- Sk, ktorá bude poskytnutá 
z vytvorenej rezervy na originálne kompetencie v školstve. Dotácia vo výške 
700.000,- Sk bude poskytnutá ako dotácia na bežné výdavky. 

2. zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. 1. mája o 90.000,- Sk, ktorá bude poskytnutá z vytvorenej  
rezervy na originálne kompetencie v školstve. Dotácia vo výške 90.000,- Sk bude 
poskytnutá ako dotácia na bežné výdavky. 

 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                            13/0/0  
 
7. Zmena a doplnok č. 2 k ÚPN mesta Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovala ju Ing. Prefertusová, ved. Odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP.  Spravodajstvo k bodu 
podal poslanec Ing. Zimmermann.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 137/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. n e s c h v a ľ u j e 
     začatie prác súvisiacich s obstarávaním zmeny a doplnku č. 2 k ÚPN mesta Banská 
     Štiavnica. 
 
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                             13/0/0  
 
8. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2007 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovala ju PhDr. Bujnová, CSc., kronikár mesta.  Spravodajstvo k bodu podal poslanec 
Ing. Zimmermann.  
 
Diskusia:  
Ivan Beňo – upozornil na chybu v doplnenom texte, kde má byť správne uvedené meno 
„Memoriál Mariána Bosáka“ (nie Mareka).  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 138/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     návrh zápisu kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2007. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                             12/0/0  
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9. Majetkové veci mesta 
Písomné správy k jednotlivým častiam tohto bodu tvoria prílohu zápisnice. Spravodajstvo 
k nim podal poslanec Barák.  
 
a) Odvolanie voči cene rodinného domu 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovali ju JUDr. Jaďuďová a O. 
Nigríniová, Odd. PaSM.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo   
 

Uznesenie č. 139/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  b e r i e    n a   v e d o m i e 
     odvolanie p. Chmelára voči kúpnej cene rodinného domu s príslušenstvom 
     a prislúchajúcim  pozemkom, 
B.  t r v á 
     na pôvodnom uznesení č. 84/2008 zo dňa 29. apríla 2008 s tým, že stanovuje termín na 
     uzatvorenie kúpnej zmluvy do 60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tohto uznesenia, 
     inak právo na priamy odpredaj domu terajšiemu nájomcovi zaniká. 
C.  u k l a d á 

1. Mestskému úradu v prípade, že nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s p. Chmelárom 
       v lehote uvedenej v bode B:, pripraviť návrh na naloženie s rodinným domom na Ul. 
      Exnára 7 v Banskej Štiavnici, 
2. Mestskému úradu vyzvať nájomcu rodinného domu na Ul. Horáka 20, p. Niederlanda, 

k odkúpeniu rodinného domu za cenu podľa znaleckého posudku a výsledok 
rokovania predložiť MsZ. 

 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                           12/0/2  
 
b) Návrh na zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu 
 
Správu predložil primátor mesta Mgr. Balžanka, spracovali ju JUDr. Lukačko, náčelník 
MsPo a Ing. Lievajová, ved. Ekonomického oddelenia.  
 
Diskusia:  
RNDr. Bačík – predniesol stanovisko Ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zakúpenie vozidla pre MsPo  v navrhnutej cene, rozdelenej do dvoch rovnakých splátok. 
Druhú splátku zapracovať do rozpočtu mesta pre rok 2009.  
 
Ľ. Barák -  v prípade, že sa MsZ prikloní k návrhu Ekonomickej komisie, do rozpočtu je 
potrebné zapracovať  aj výšku spracovateľského poplatku.  
S týmto návrhom súhlasila aj Ing. Lievajová, ved. Ekonomického oddelenia MsÚ.  
  
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 140/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e 

zakúpenie vozidla ŠKODA FABIA Combi – Ambiente  pre Mestskú políciu v cene 
412.578,- Sk + spracovateľský poplatok. 
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B.  u k l a d á 

Mestskému úradu zapracovať nákup vozidla, vrátane spracovateľského poplatku, pre 
Mestskú políciu do úpravy rozpočtu mesta pre rok 2008. 

 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                         14/0/0  
 
c) Návrh na predĺženie lehoty kolaudácie objektu Novozámocká č. 18 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovala ju JUDr. Jaďuďová, ved. 
Odd. PaSM.   
 
Diskusia:  
Ing. arch. P. Mravec – spýtal sa, ak MsZ neschváli predĺženie termínu na ukončenie 
rekonštrukcie uvedeného objektu, aké podmienky budú z toho vyplývať pre vlastníka objektu, 
ktorý chce rekonštrukciu dokončiť.  
 
Mgr. Balžanka – vlastník objektu mal pri kúpe stanovené podmienky, ktoré sa zaviazal 
splniť. (Rovnako ako aj vlastníci iných domov v MPR). Z tohto dôvodu bola kúpna cena 
pozemku stanovená podľa znaleckého posudku, a keďže podmienku rekonštrukcie objektu do 
dvoch rokov neukončil, cena sa stanoví podľa bodového hodnotenia, t. j. 1910,- Sk/m2.  
Ak mesto bude súhlasiť s predlžovaním lehôt rekonštrukcie, pripraví sa o možnosť získania 
vyššej ceny, ktorá bola uvedená v súťaži. Keď nedôjde k predaju pozemku, vyrubí sa za jeho 
užívanie nájom.  
 
Ing. arch. Mravec – dokedy môže byť nájom vyrubovaný. Zaujímal sa aj o ostatné podobné 
objekty, pri ktorých je vyrubovaný nájom.  
 
Mgr. Balžanka – nájom môže byť vyrubovaný do doby vyriešenia vlastníckeho vzťahu 
k pozemku, rieši sa to aj s vlastníkmi objektov uvedených v prílohe predloženého materiálu, 
ide o legitímny postup.  
  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 141/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A. n e s c h v a ľ u j e 
     predĺženie termínu na ukončenie rekonštrukcie domu č. s. 146 na Ul. Novozámocká 18, 
     postavenom na pozemku parc. č. CKN 2310 o výmere 450 m2, zastavaná plocha 
     a nádvorie z pôvodnej lehoty 30. 10. 2008 do 31. 12. 2011. 
 
     Nehnuteľnosť je vedená v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
     Banská Štiavnica na LV č. 5769 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
     Banská Štiavnica v prospech žiadateľa Wercom Group, s. r. o., Vlkanovská 2, Vlkanová. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                               12/0/2 
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d) Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre T. Petríkovú a B. Petríkovú, Zvolen 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovala ju JUDr. Jaďuďová a R. 
Baráková, Odd. PaSM.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
  

Uznesenie č. 142/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A.  s c h v a ľ u j e   

priamy odpredaj pozemku  C KN parcela č. 196 o výmere 36 m2, zastavané plochy 
a nádvoria a parcela C KN č. 474/3 o výmere 203 m2, ostatné plochy pre Táňu Petríkovú, 
rod. Petríková, bytom na Ul. I.Krasku č. 867/2, 960 01 Zvolen v podiele ½ a pre Barboru 
Petríkovú, rod. Petríková, bytom Bystrický rad č. 2024/31, 960 01 Zvolen  v podiele ½. 

Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 1137 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banky. 

Kúpna cena za nehnuteľnosti je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta 
Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (239 m2 x 300,- Sk) 71.700,- Sk. Kupujúce 
uhradia kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúce 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 14, hlasovalo 14.                                                                          14/0/0  
 
e) Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre Mgr. Remenára, Ostrý Grúň 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovala ju JUDr. Jaďuďová a R. 
Baráková, Odd. PaSM. Spravodajca uviedol, že MsR odporučila uskutočniť obhliadku 
priamo na mieste poslancami Ing. Zimmermannom a Ing. Blaškovičovou.   
Ing. Zimmermann – prítomným bližšie vysvetlil lokalizáciu uvedených pozemkov, ktoré sú 
za predajňou „Gizka“ na Križovatke a za bytovým domom č. 23 a 24 na Križovatke. Požiadal 
pána Remenára, aby sa zúčastnil rokovania MsZ. Uskutočnilo sa stretnutie obyvateľov 
uvedeného domu, všetci  s odpredajom nesúhlasia, aj z dôvodu zamedzenia prístupu k zeleni. 
Navrhol bod prerokovať až po 15. hodine, kedy by mal prísť na rokovanie MsZ žiadateľ.  
Mgr. Balžanka – dal návrh na posunutie tohto bodu, s návrhom prítomní poslanci súhlasili.  
V druhej časti rokovania MsZ vystúpil Roman Ďatelinka, zástupca investora  -  investor 
mal záujem investovať na strednom Slovensku, dozvedeli sa, že Banská Štiavnica má záujem 
o investície, vzhľadom k uvedenému pozemku sa rozhodli investovať do rozvoja cestovného 
ruchu, t. j. v hornej časti pozemku postaviť 2-3 poschodový hotel, 2-5 menších rodinných 
domčekov, ktoré budú prenajímané.   V spodnej časti je plánovaná oddychová zóna, tenisové 
kurty, park, ktoré by slúžili pre ubytovaných hostí i pre domácich obyvateľov. Spodný 
pozemok (parcela CKN č. 1967) by slúžil na prechod ubytovaných do mesta a naopak 
prechod domácich do oddychovej zóny. Predpokladaná investícia v prvej fáze je asi 100 mil. 
Sk, podľa spolupráce s mestom. Je plánovaná i ďalšia investícia. Čiže parcela CKN č. 1967 
by slúžila na prechod z vrchnej časti záujmového územia do mesta.   
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Diskusia:   
RNDr. Bačík – navrhol v prípade, že parcela CKN č. 1967 bude slúžiť len ako prechod, 
zriadiť k pozemku  vecné bremeno.   
 
Zástupca investora – reagoval, že majú záujem o scelenie pozemku, ktorý by mohli 
udržiavať.  
 
Mgr. Balžanka – na rokovanie MsZ bola doručená petícia  obyvateľov bývajúcich 
v predmetnej časti, ktorí nesúhlasia s predajom pozemku, pretože nie sú dostatočne 
informovaní. Mesto v prípade, že predáva svoj majetok (v tomto prípade pozemok), v úvodnej 
fáze býva zámer jeho využitia prerokovaný v príslušných komisiách MsZ, čo teraz absentuje. 
Ide o zámer, ktorý neprešiel procesnými krokmi. Mesto musí mať dostatok informácií, aby sa 
mohlo vo vzťahu k občanom vyjadriť.  
 
Zástupca investora – štúdia zatiaľ nie je k dispozícii, pracuje sa na nej a doručia ju mestu.  
 
Ing. Zimmermann – informácie, ktoré prezentoval investor, boli doteraz neznáme. Dotknutí 
občania si myslia, že ak stavba bude umiestnená tesne za bytovkou, zatieni to ich byty.  
 
Ing. arch. Mravec – navrhol predaj spornej parcely č. 1967 stiahnuť z rokovania MsZ, do 
doby jej doriešenia.     
 
Mgr. Balžanka – v zmysle diskusie navrhol zmenu predloženého uznesenia s tým, že 
predmetom predaja bude len parcela CKN č. 1969/2 o výmere 133 m2. Predaj parcely CKN č. 
1967 bude predmetom iného MsZ.  S návrhom prítomní poslanci súhlasili.   
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 143/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

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

• C KN parcela  č. 1969/2  o výmere 133 m2, záhrada 

v prospech Mgr. Júliusa Remenára, rod. Remenár, bytom : Ostrý Grúň č. 53 . 

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. 

Parcela C KN č. 1969/2 bola vytvorená odčlenením dielu 3/ z pôvodnej E KN parcely č. 
6409/69.  

Kúpna cena za nehnuteľnosť  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (133 m2 x 300,- Sk)  39.900,- Sk.  

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia 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. 
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B. n e s c h v a ľ u j e  
    odpredaj  pozemku    

• parcela E KN č. 6529/2  o výmere 5561 m2, ostatné plochy.  
• C KN parcela  č. 1967     o výmere 689 m2, záhrada   

 

Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                            13/0/0 
  

f)  Návrh na zrušenie uznesenia č. 9/2008 – odpredaj nehnuteľnosti pre Erika Máchala 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovala ju JUDr. Jaďuďová, ved. 
Odd. PaSM.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 144/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     zrušenie uznesenia č. 9/2008 zo dňa 31. 1. 2008, ktoré schvaľuje priamy odpredaj    
     nehnuteľnosti –  pozemku parc. č. CKN 113 o výmere 2 176  m2, trvalé trávne porasty do  
     výlučného vlastníctva pre Erika  Máchala, Novozámocká 3210/9, Zvolen, v celom    
     rozsahu. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 13.                                                                             13/0/0  
 
g) Návrh na odpredaj nehnuteľností pre E. Slančokovú, Banská Štiavnica   
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovala ju JUDr. Jaďuďová a R. 
Baráková, Odd. PaSM.  
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 145/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  

             priamy odpredaj pozemkov parc. č. EKN 2655/4 o výmere 2 313, orná pôda, parc. č. EKN  
             2655/5 o výmere 176 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. EKN 2655/6 o výmere 66  
             m2, záhrady, parc. č. EKN 2655/7 o výmere 235 m2, záhrady, parc. č. EKN 2655/9  
             o výmere 726 m2, záhrady, parc. č. EKN 2659/1 o výmere 688 m2, trvalé trávne porasty,  
             parc. č. EKN 2659/2 o výmere 819 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. EKN 2661/1     
             o výmere 464 m2, orná pôda a parc. č. EKN 2661/3 o výmere 262 m2, orná pôda pre  
             Emíliu Slančokovú, Mládežnícka 2, Banská Štiavnica do výlučného vlastníctva. 
             Nehnuteľnosti sú vedené 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 je stanovená vo výške 1,66 Sk/m2 (jedná sa o extravilán), spolu (5 749 m2 x    
             1,66 Sk) 9 543,- Sk. Kupujúca uhradí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúca    
             uhradí 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 14, hlasovalo 14.                                                                        14/0/0  
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h)  Návrh na zrušenie Uznesenia č. 93/2008 v časti A/a, b  
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovali ju JUDr. Jaďuďová a R. 
Baráková,  Odd. PaSM.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok  prijalo  
 

Uznesenie č. 146/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  r u š í  
     Uznesenie MsZ č. 93/2008 v časti A/ a, b. 
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                           13/0/1  
 
 ch) Návrh na priamy odpredaj pozemkov pre spol. Salamandra Hotels, s. r. o. 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovali ju JUDr. Jaďuďová a R. 
Baráková,   Odd. PaSM.  
 
Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – podľa nákresu mu vychádza, že Mesto  predáva chodníky, výmery sa 
mali vyčistiť. Chcel vedieť či Mesto predáva aj chodníky alebo nie.  
 
Ing. Mojička – chodníky sa nepredali, geometrickým plánom sa vyčleňovali plochy 
chodníkov zvlášť, podkladom k odpredaju bude Zmluva, v ktorej budú vyčlenené len parcely 
ktoré sú alebo budú zastavané.  
 
JUDr. Jaďuďová – geometrický plán bol spracovaný cielene, aby pre mesto zostali plochy, 
ktoré sú potrebné a dostupné. Parcely prešli do CKN registra a zmenili čísla.   
 
Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 147/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e      
      priamy  odpredaj  pozemkov 
      v prospech spoločnosti Salamandra Hotels, s.r.o., so sídlom Prostredná č. 12, 900 21     
      Svätý Jur, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vo vložke  
      č.  48088/B ,  IČO: 36 838 403,   
 
      vedených na LV č. 1 a LV č. 3076  v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa     
      katastra Banská Štiavnica, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú.  
      Banská Štiavnica  ako : 
 

� C KN parcela č. 5740/4  o výmere  66 m2, zastavaná plocha a nádvorie    

� C KN parcela č. 5737/7 o  výmere  95 m2, zastavaná plocha a nádvorie  

� C KN parcela č. 5738/4 o  výmere  77 m2, zastavaná plocha a nádvorie 
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� C KN parcela č. 5738/1 o výmere 187 m2, zastavaná plocha a nádvorie  

� C KN parcela č. 5739/3 o výmere   70 m2, zastavaná plocha a nádvorie  

� C KN parcela č. 5739/2 o výmere   97 m2, zastavaná plocha a nádvorie  

� C KN parcela č. 5738/8 o výmere   55 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 5738/3 o výmere   63 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2059/1 o výmere 246 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2066/2 o výmere   14 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2066/1 o výmere 1979m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2067/1 o výmere  201 m2, záhrada  

� C KN parcela č.   2061  o výmere  749 m2, záhrada 

� C KN parcela č.  2062   o výmere  691 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2063/1 o výmere  640 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2054/1 o výmere  259 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2054/2 o výmere    64 m2, zastavaná plocha a nádvorie   

� C KN parcela č. 2055/2 o výmere    21 m2, zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č. 2055/4 o výmere     9 m2,  zastavaná plocha a nádvorie  

� C KN parcela č. 2055/5 o výmere   10 m2,  zastavaná plocha a nádvorie 

� C KN parcela č.  2056   o výmere  67 m2, záhrada 

� C KN parcela č. 2060/2  o výmere   58 m2, záhrada 

� C KN parcela č. 2060/1  o výmere 102 m2, záhrada 

� E KN parcela č. 6409/110 o výmere 43 m2, ostatná plocha 

� E KN parcela č.  249/2  o výmere 15 m2, záhrada 

� E KN parcela č.  252/3  o výmere  25 m2, záhrada 

    

     K prevodu pozemkov bol vypracovaný GOP č. 36035521-83/2008  

Kúpna cena za nehnuteľnosti je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta 
Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (5 903 m2 x 300,- Sk)    1,770.900,- Sk.  

Kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci uhradia 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. 

 

Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                                   14/0/0  
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i)  Návrh na odpredaj domu na Nám. sv. Trojice č. 11, súp. č. 15 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovali ju JUDr. Jaďuďová a O. 
Nigríniová, Odd. PaSM. Spravodajca Ľ. Barák – dal do pozornosti, že pozemok nie je 
viazaný žiadnym obmedzením, mesto si stanovilo podmienku využívať dom na poskytovanie 
služieb v cestovnom ruchu. 
 
Diskusia: 
Ing. arch. Mravec – odporučil termín dražby stanoviť čím skôr. 
Ing. Blaškovičová – navrhla pri prijímaní uznesenia schváliť aj členov komisie.  
 
Primátor mesta – navrhol vymenovať do komisie pre konkurzné konanie poslancov za 
príslušnú mestskú časť.  
 
Mestské zastupiteľstvo navrhlo zloženie komisie (vymenovaní poslanci s ním súhlasili)  
a jednomyseľne prijalo  

Uznesenie č. 148/2008 
    
Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s Čl. 5 písm. a) Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Banská Štiavnica  
A. s c h v a ľ u j e  
      odpredaj rodinného domu súp. č. 15, ktorý je postavený na pozemku p. č. CKN 3195 o   

výmere 418 m2,  a pozemkov parc. č. CKN  3195, zastavené plochy a nádvoria o    
výmere 418 m2 a parc. č. CKN 1396, záhrada o výmere 172 m2 , formou konkurzného 
konania - dražby s výkričnou cenou 5 mil. Sk s podmienku následného zámeru využitia 
objektu pre ubytovanie a služby v oblasti cestovného ruchu.   
Nehnuteľnosti sú vedené 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, v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica, podľa B1. v celosti. 
 

B. v y m e n o v á v a 
     Komisiu pre konkurzné konanie, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2008 o 13.00 hod.  
     v zasadacej miestnosti MsÚ, v zložení:  
     Predsedajúci konkurzu:                                           Ing. arch. Peter Mravec 
     Člen komisie:                                                           Ľubomír Barák 
     Člen komisie:                                                           MVDr. Stanislav Ďurkan 
      Licitátor:                                                                  JUDr. Emília Jaďuďová 
      Zapisovateľka:                                                         Oľga Nigríniová  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                               14/0/0  
 
j)  Informácia k Uzneseniu č. 106/2007  - trhovisko 
 
Správu predložila prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, spracovali ju JUDr. Jaďuďová a R. 
Baráková, Odd. PaSM. Poslanec Barák požiadal pani prednostku Mgr. Babiakovú, aby 
k bodu podala spravodajstvo, pretože materiál nebol prerokovaný v Mestskej rade.   
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Mgr. Babiaková – v roku 2007 bolo prijaté uznesenie, ktorým bol pán Krátky zaviazaný,  
aby postavil sociálne zariadenie tržnice, v rozpočte mesta v roku 2007 bolo vyčlenených 600 
tis. Sk. Verejné obstarávanie bolo uskutočnené, najnižšia ponúknutá cena bola vyše 1 mil. Sk. 
Aj napriek tejto skutočnosti pán Krátky stavbu zrealizoval, v súčasnosti je funkčná, je zvolané 
kolaudačné konanie. Kým sa vzťahy medzi mestom a pánom Krátkym usporiadajú, je 
potrebné zabezpečiť legálnu správu trhoviska. Mesto oslovilo riaditeľa RÚVZ a po vzájomnej 
dohode bude uzavretá zmluva o správe trhoviska medzi Mestom a pánom Krátkym, ktorý 
bude dohliadať na trhovisko. Do doby majetkovoprávneho usporiadania sa navrhuje správa 
trhoviska na základe nájomnej zmluvy.  
Diskusia:  
Ing. Čabák – navrhol doplniť text uznesenia v bode 2. – ...“zabezpečí osobitnou dohodou 
s pánom Krátkym Odd. KCRaŠ MsÚ v Banskej Štiavnici.“  
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo 
 

Uznesenie č. 149/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e    
     1. uzatvorenie  nájomnej zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a pánom Jánom  
         Krátkym  na dlhodobý prenájom  pozemku  parcela   C KN č. 4141/13  za účelom  
         prevádzkovania trhoviska,   
 
     2.  správu trhoviska, stanovenie podmienok a  dohľad nad dodržiavaním VZN č. 2/2005   
          o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste   
          Banská Štiavnica,  zabezpečí  osobitnou dohodou s pánom Jánom Krátkym Oddelenie     
          kultúry, CR, športu  a podnikateľskej činnosti MsÚ v Banskej Štiavnici,   
 
B. u k l a d á  
     v nadväznosti  na Uznesenie  č. 106/2007 po zlegalizovaní stavby „Tržnica + WC“   
     predložiť na najbližšie  rokovanie Mestského zastupiteľstva  návrh na  majetkovoprávne  
     usporiadanie  pozemkov a stavieb medzi Mestom Banská Štiavnica a Jánom Krátkym.  
 
Prítomných  14, hlasovalo 14.                                                                                14/0/0  
 
10. Rôzne 
a) Návrh na úhradu výdavkov z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. Ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka - v súvislosti so zrušením ZŠ A. Sládkoviča všetky 
záväzky a pohľadávky školy boli prevzaté zriaďovateľom, t. j. mestom. Od 1. 7. 2008 mesto 
bude hradiť aj výdavky na el. energiu, plyn, vodné stočné, prípadne nevyhnutnú údržbu 
objektu. Predložené sumy sú orientačné. 
 
Diskusia:  
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či ostatné výdavky vo výške 500 tis. Sk sú za I. polrok 2008.  
 
Ing. Lievajová – uvedené čísla sú predbežné, konečné sumy budú známe po vyfakturovaní 
skutočných nákladov.  
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Mgr. Palášthy -  spýtal sa, či v prípade úspešnosti mesta v žiadosti o poskytnutie financií 
z Ministerstva školstva SR,  sa tieto začlenia do rezervy školstva.  
 
Mgr. Balžanka – áno, zatiaľ sa z rezervy čerpá.    
 
RNDr. Bačík – spýtal sa, čo s budovami zrušenej školy ďalej, je potrebné uskutočniť 
rokovanie s VÚC BBSK.  
 
Ing. arch. Mravec – výdavok mzdy a odvody do fondov sú nad rámec? 
 
Ing. Lievajová – všetci zamestnanci školy prešli od 1. 7. 2008 pod Mesto, škola musela 
zrušiť IČO, všetky účty.  Na tento výdavok je kalkulovaná suma 960 tis. Sk.  
 
RNDr. Bačík – doplnil, že ide o školské peniaze, možno výpovede zamestnancom mali byť 
dané skôr.  Uvedená suma nie je nadnesená, nárok vyplýva zo Zákonníka práce.  
 
Mestské zastupiteľstvo     

Uznesenie č. 150/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A.  s c h v a ľ u j e 

Úhradu bežných výdavkov týkajúcich sa prevádzky ZŠ A. Sládkoviča z rozpočtu mesta 
v roku 2008 nasledovne: 
 

1) Mzdy do výšky      710.000,- Sk 
2) Odvody do fondov do výšky    250.000,- Sk 
3) Odstupné do výšky                     1.300.000,- Sk 
4) Ostatné výdavky (energie a pod.) do výšky 500.000,- Sk 
Spolu:               2.760.000,- Sk, 
 

pričom výdavky budú hradené zo zostatku rezervy vytvorenej  z originálnych 
kompetencií  v školstve v roku 2007, z časti rezervy vytvorenej v roku 2008 a zo 
zvýšenej  dotácie  na prenesené kompetencie získanej v dohodovacom konaní. 

 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                             13/0/1                 
 
b)  Návrh na vyčlenenie výdavkov na zavedenie eura 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Lievajová, ved. Ekonomického oddelenia. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka -  miest a obcí sa týkajú zmeny vyplývajúce zo zákona 
NR SR č. 659/2007 Z. Z. o zavedení meny euro. V tejto súvislosti je potrebné vyčleniť 
v rozpočte mesta pre rok 2008 finančné prostriedky na zabezpečenie úloh. 
Ing. Láslo, hlavný kontrolór mesta – diskutoval s vedúcou Ek. Oddelenia, predložená 
správa je výsledkom stretnutia. Výdavky sú nevyhnutné, budú kontrolované inými orgánmi.  
Predpokladá, že v mesiaci august bude musieť byť prijaté uznesenie MsZ o stabilite cien 
v rámci Mesta Banská Štiavnica. 
Mgr. Balžanka -  bude akási všeobecná deklarácia toho, aby mestá a iné subjekty  
nevyužívali situáciu zmeny meny na neadekvátne zvyšovanie cien.  
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Mestské zastupiteľstvo bez pozmeňujúcich návrhov prijalo  
 

Uznesenie č. 151/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo 
A.  s c h v a ľ u j e  
      Úhradu bežných výdavkov spojených so zavedením eura vo výške 50.000,- Sk    
       z rozpočtu mesta v roku 2008 s tým, že tieto budú hradené zo  zvýšeného odvodu  
       výťažkov z lotérií a iných podobných hier.  
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                            13/0/1 
 
c) Informácia o komunikácii s SPP  
Mgr. Balžanka – požiadal pani prednostku, aby informovala o komunikácii s SPP, a. s. 
a s ponukou na prevod plynovodov. (list tvorí prílohu zápisnice).  
Mgr. Babiaková – doplnila, že v súčasnosti má Mesto vo svojom majetku  niektoré STL 
plynovody, ktoré boli budované z prostriedkov mesta, resp. združených prostriedkov. 
V súčasnosti je uzatvorená nájomná zmluva, na základe ktorej SPP vykonáva správu 
plynovodov na uliciach Železničiarskej, Fándlyho, Laskomerského, Na Mária šachtu 
a Kammerhofskej.   Komunikovala so zástupcami SPP, či by boli ochotní tento majetok 
odkúpiť.  Ide o sumu asi 2,4 mil. Sk, o ktorej sa ešte bude rokovať.  Pripravená zmluva bude 
podliehať schváleniu MsZ.   
Ing. Zimmermann -  v prípade, že tieto peniaze mesto získa, navrhol časť z nich (500 tis. Sk) 
využiť na opravu sociálnej budovy na štadióne. Prípadne pre tento účel použiť finančné 
prostriedky získané z predaja pozemkov pri SPP.  
Mgr. Babiaková – pripomenula, že akútnym problémom pre mesto je budovanie efektívneho 
systému odpadového hospodárstva, ktorý treba finančne kryť.  
Ing. arch. Mravec – nepozná rozsah plynovodov, plynári nechcú investovať do Banskej 
Štiavnice, pretože je to pre nich nerentabilné.  Suma sa mu zdá nízka.  
 
Ďalšie informácie:  
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – v zmysle diskusie poslancov navrhol  riešiť výdavok 
potrebný na rekonštrukciu sociálnej budovy na štadióne rozpočtovým opatrením do výšky 300 
tis. Sk. Návrh bude predložený do najbližšej MsR. 
Ďalej bol upozornený konateľom BS, s. r. o., že prítomným poslancom MsZ bola pred 
rokovaním rozdaná zápisnica z riadneho rokovania Valného zhromaždenia , ktorá obsahuje 
citlivé údaje, a požiadal prítomných, aby ju považovali za interný materiál, v zmysle ochrany 
osobných údajov.  
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ – informoval o stanovisku Ekonomickej komisie MsZ, ktorá 
nesúhlasí s poskytnutím finančných prostriedkov  v zmysle žiadosti predloženej SBM. (Zápis 
komisie tvorí prílohu zápisnice.) Odporúča, aby si finančné prostriedky žiadali v zmysle VZN 
Mesta č. 1/2005.  
 
Ing. arch.  Mravec – oznámil, že do najbližšieho MsZ predloží návrh na vzdanie sa svojho 
členstva v Rade školy SOUL Banská Štiavnica.    
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11. Interpelácie a dopyty 
 
p. Podracká, občan – žiadala premiestniť nádoby na odpad  pre bytový dom č. 28 na Dolnej 
ulici vedľa objektu č. 27, ktoré je označené dopravným značením a je k nemu prístup 
zberných vozidiel. 
 
p.PhDr. Bujnová, CSc., občan – spýtala sa ako bola riešená sterilizácia mačiek a či sa 
plánuje realizácia kanalizácie na Ul. J. Bottu. Súhlasila s písomnou odpoveďou.      
 
Ing. Michna, poslanec MsZ – dostal podnety občanov týkajúce sa chýbajúcich informačných 
materiálov o kultúrnom lete, návštevníci mesta nemajú prístup k internetu. Spýtal sa, prečo 
bol zrušený koncert H. Nedvěda (predošlý koncert mal vypredaný).  
 
Ing. Marko, ved. Odd. KCRaŠ – informačné materiály o kultúrnom lete sú v tlači teraz, a to 
z dôvodu, že neboli známe termíny niektorých podujatí. Koncert bol zrušený z dôvodu, že sa 
predalo málo vstupeniek v predpredaji.  Možno to spôsobilo aj prelepovanie plagátov inými 
podujatiami.  
V prípade, že dôjde k dohode, koncert sa uskutoční v náhradnom termíne.  
 
Ing. arch. Mravec, poslanec MsZ – rekonštrukcia NN rozvodov na Vodárenskej ulici  – 
navrhol spôsob ukladania káblov do zeme, 
- odbočka od hlavnej cesty na Drieňovú k nemocnici, je  poklop, ktorý je výrazne spadnutý,  
- odbočka od VÚB na Novozámockú ulicu je problematická, 
- stanovená doba zásobovania nie je dodržiavaná, navrhol kontrolu, 
- v rámci kultúrnych akcií, letáky sa lepia všade, ale sa neodstraňujú,  
- spýtal sa, kto prevzal práce na oprave požiarnej zbrojnice v meste, výsledný efekt nie je   
   adekvátny,  
- Ul. Botanická – vysprávka ulice nie je dobre vykonaná, 
- na Ul. Dolnej Ružovej sú el. stĺpy, navrhol ich odstrániť, detto pri čajovni, 
- mal pripomienky ku vyznačeniu parkovísk, autá parkujúce pri VÚB blokujú miesta celý deň, 
  Presúvajú sa cez Striebornú ulicu, čo spôsobuje dopravný chaos.  
  
P. Ivaška, poslanec MsZ -   urgoval osadenie retardérov na Dolnej ulici a otvorenie detských 
ihrísk (termín bol do 30. 6. 2008)  
- Klinger, autá prichádzajú až k bufetu, pri jazere sa stanuje, navrhol kontrolu (napr. aj za  
   účasti CHKO), 
- spýtal sa na možnosť odstránenia stĺpu oproti nábytku na Dolnej ulici 
Reagovala pani prednostka Mgr. Babiaková – stĺp je funkčný (el. rozvod, mestský rozhlas 
a VO), bude ho možné odstrániť až po rekonštrukcii objektu č. 13 v prípade, že na tento 
objekt bude umiestnená konzola a na nej budú umiestnené siete.     
- skonštatoval, že vynovená internetová stránka nefunguje, 
Reagoval Ing. Marko, ved. odd. KCRaŠ – rieši sa výpoveď s doterajším správcom stránky.    
 
Ing. Blaškovičová, poslankyňa MsZ – navrhla predložiť do MsZ správu o separovanom 
zbere, či sa zaznamenal nárast alebo nie, 
- na Štefultove v čase zvozu komunálneho odpadu  berú aj vyseparovaný odpad, 
- spýtala sa na ďalšiu prevádzku plavárne. 
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Mgr. Balžanka, primátor mesta -  uskutočnil neformálne stretnutie s potenciálnym 
prevádzkovateľom plavárne, požiadal ho o predloženie štúdie a časového harmonogramu.  
(Investor v súčasnej dobe finalizuje rozsiahlu investíciu na Ul. A. T. Sytnianskeho, 
financovanú prostredníctvom štrukturálnych fondov).  
 
Mgr. Babiaková, prednostka MsÚ – spresnila, že do 31. 12. 2008 platí súčasná zmluva pre 
prevádzku plavárne.  Finančné prostriedky sú vyčlenené do konca roka 2008.  
 
Mgr. Palášthy, poslanec MsZ -  spýtal sa, kedy sa zrealizuje jednosmerná premávka na 
Kammerhofskej ulici.  
 
Mgr. Balžanka -  uskutočnilo sa rokovacie konanie so SAD  a dopravným inšpektorátom, 
premávku spojov by bolo možné  riešiť v rámci úpravy cestovných poriadkov.  
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ -  vyslovil ľútosť nad tým, že sa Mestu napriek vynaloženému 
úsiliu nepodarilo prenajať ATC, odporučil objekt zabezpečiť proti poškodeniu.       
 
Mgr. Balžanka – v tomto roku je ATC zlou vizitkou mesta, avšak rokovania s lesmi sú 
úspešné a v budúcnosti sa ATC ponúkne ako kompaktný celok.  
 
PhDr. Šemoda, poslanec MsZ – žiadal urobiť deratizáciu kanalizácie na Ul. 1. mája, 
upozornil na zápach šíriaci sa z nádrže Ul. 1. mája č. 9, 
navrhol presmerovanie premávky v časti Dolnej ulice popri býv. tabakovej továrni. 
 
MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ – predniesol žiadosť týkajúcu sa útulku psov, ktorá nezvláda 
svoju činnosť, o poskytnutie výpomoci aspoň jednou osobou.  
Žiadal na portáli mesta zverejňovať informácie o odchytených psoch, informácie zverejniť aj 
prostredníctvom mestského rozhlasu. Odchytené psy umiestnené v karanténnej stanici  sú zle 
propagované, navrhol urobiť vo veci viac.  
 
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – informoval o novom školskom zákone, v ktorom sa 
píše, že v školských radách stredných škôl nebudú musieť mať zastúpenie poslanci MsZ.     
Spýtal sa, prečo prechod pre chodcov pri Bille nie je farebne vyznačený. 
Navrhol členom MsPo, aby vykonávala viac obhliadok v časti Križovatka. Zaujímal sa, či je 
výstavba multifunkčného objektu na Križovatke (Rákay) realizovaná v súlade so stavebným 
povolením.    
 
Ing. Mojička, poslanec MsZ  -  obyvatelia z Ul. Trate mládeže doručili v zastúpení pána 
Šuhajdu žiadosť na MsÚ dňa 21. 5., zatiaľ nedostali odpoveď. 
Dal do pozornosti zverejnenú anketu o spôsobe fungovania mestského rozhlasu.   
 
Ivan Beňo, poslanec MsZ – poďakoval primátorovi mesta za mamičky a deti, že umožnil 
hosťovanie cirkusu na Drieňovej. Verejný priestor bol zveľadený a neslúžil len na venčenie 
psov.  
Žiadal uskutočniť kontrolu otváracích hodín v TOLE na Drieňovej, sú sťažnosti na hluk.  
Navrhol orezať stromy okolo Nového zámku, pretože začína „zarastať“. 
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Ing. Čabák, zástupca primátora  – vysvetlil, že pozemky okolo Nového zámku sú väčšinou 
súkromné. 
Navrhol na lešení umiestnenom na hornom trotuári inštalovať výstražné svetlá z dôvodu, aby 
sa predišlo možným úrazom, lešenie treba zakryť sieťou.  
 
Ing. Zimmermann, poslanec MsZ – informoval o petícii obyvateľov Ul. Trate mládeže, 
ktorí žiadajú zníženie rýchlosti v ulici.  
Zaujímal sa o vlastníctvo parcely pri vstupe do Ul. Trate mládeže, nachádza sa tam pivnica 
(otvor) v ktorej sa spaľujú veci a šíri sa odtiaľ zápach.  
 
Ing. arch. Mravec – informoval sa, čo ďalej s objektom Plety na Križovatke.  
 
JUDr. Lukačko, náčelník MsPo – povedal, že MsPo je pomocný dopravný orgán s počtom 
zamestnancov 8 a veľmi širokým záberom. Ak má plniť úlohy, treba stanoviť priority. 
Kontroly sa vykonávajú, ale nie denne na tom istom mieste.  
 
Ing. arch. P. Mravec, poslanec MsZ  - navrhol náčelníkovi MsPo  predložiť nevyhnutné     
požiadavky, potrebné na zabezpečenie poriadku v meste, ak je treba, vyčleniť pre daný účel 
finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 
 
JUDr. Lukačko, náčelník MsPo – stanovisko a žiadosť podal vedeniu mesta, sú pripravené 
nové VZN, týkajúce sa verejného poriadku a otváracích hodín prevádzok.  
Ku pripomienke túlavých psov sa vyjadril, že ich je veľmi veľa a ak sa nenájde iné riešenie, je 
možné ich aj utratiť.  
 
MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ – ešte raz zdôraznil návrh propagovania odchytených psov 
prostredníctvom internetovej stránky, odchyt  a utratenie psov sa riadi podľa platného zákona. 
Vyslovil spokojnosť za podnetné návrhy vychádzajúce od náčelníka MsPo.  
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12. Záver  
 
Po prerokovaní všetkých bodov primátor mesta poďakoval prítomným za účasť, poprial 
všetkým príjemné prázdniny a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 16.20 hod. ukončil.   
 
Celý priebeh rokovania MsZ je zaznamenaný zvukovou nahrávkou a VIO TV.  
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  
 
 
 
Mgr. Nadežda Babiaková                                                          Mgr. Pavol Balžanka  
       prednostka MsÚ                                                                      primátor mesta 
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