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Zápisnica  zo zasadnutia  riadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 6. júna 2008 

 
  
 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2007 
4. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za rok 2007 
5. Správa o inventarizácii majetku mesta 
6. Návrh na prijatie Dodatku č. 2 VZN č. 1/2003 o opatrovateľskej službe 
7. Vodovod Banky 
8. Majetkové veci mesta  
     a) Návrh na vyhlásenie výberového konania na prenájom mestských WC 
     b) Návrh na odpredaj pozemkov pre S. Lovása s manželkou 
     c) Návrh na odpredaj pozemkov pre M. Santusa 
     d) Návrh na odpredaj pozemku pre A. Gazdíkovú 
     e) Návrh na odpredaj pozemkov pre R. Šediboka s manželkou 
     f) Návrh na odpredaj pozemku pre M. Voštiara s manželkou    
     g) Návrh na odpredaj pozemku pre J. Glézla s manželkou 
     h) Návrh na odpredaj pozemku pre MUDr. J. Pavláska s manželkou, Bratislava 
     ch) Návrh na prenájom parkovísk v meste Banská Štiavnica  
     i) Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre Delta Company    
     j)  Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Danu Foltánovú, Bratislava  
 9. Prehodnotenie členstva v Komisiách zriadených MsZ 
10. Mestský rozhlas – stav a alternatívy jeho prevádzkovania 
11. Zrušenie ZŠ A. Sládkoviča a jej súčastí k 30. 6. 2008 
12. Informatívna správa z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s.   
13. Rôzne 
      a) Deklarácia o zámere spolupráce a Dohoda o partnerstve 
      b) Žiadosť RN, n. o.. o úhradu výnosov z nájomného    
      c) Odvolanie voči cene rodinného domu 
      d) ATC Počúvadlianske Jazero – informatívna správa 
      e) Návrh na zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu  
      f)  Informatívna správa z BBSK   
14. Interpelácie a dopyty 
15. 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,  
                            MVDr. Stanislav Ďurkan, Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD., Peter Ivaška,   
                            PaedDr. Milan Klauz, Helena Koťová, Ing. Ondrej Michna,  Ing. Ján  
                            Mojička, Mgr. Karol Palášthy, Ing. Slavomír  Palovič,  PhDr. Peter Šemoda,            
                            Ing. Marián Zimmermann  
  
    Ospravedlnení:  Ing. Juraj Čabák, Ing. arch. Peter Mravec  
                     
     Na rokovaní bola 88 %-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. Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p. Banská Štiavnica  
8. 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, PM mesta  
 
10. Ostatní prítomní: 
VIO TV   
Helena Podracká, KSS  
PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta + ŠN 
Mgr. Maruniak, ZŠ J. Horáka  
PaedDr. Dobrovičová, ZŠ J. Kollára  
Mgr. V. Bačíková, ZŠ J. Kollára  
Ing. arch. Ľ. Paučulová, občan 
Karol Balážfy, občan  
Vladimír Poprac, DHZ + KOVP 
Ján Chrančok, občan 
Tomáš Chrančok, občan  
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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 14 poslancov (neskôr prišiel poslanec Hilbert) 
a MsZ je uznášania schopné.  Ospravedlnil neúčasť poslanca Ing. Čabáka a Ing. arch. Petra 
Mravca.  Aktuálne doplnené materiály Dohoda o partnerstve, ATC Počúvadlianske Jazero 
a Návrh na zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu navrhol primátor mesta zaradiť do bodu 
rôzne. Poslanec Šemoda navrhol do programu rokovania zaradiť  Návrh na zvýšenie dotácií 
pre MŠ Bratská a MŠ 1. mája. Mgr. Balžanka povedal, že tento bod neprešiel rokovaním 
Mestskej rady (MsR) a bude zaradený na rokovanie nasledujúceho MsZ, ktoré by sa malo 
uskutočniť prvý júlový týždeň. Ing. Blaškovičová navrhla stiahnuť z rokovania body, ktoré 
neboli prerokované v MsR.  Po tomto návrhu poslanec Šemoda vzal späť svoj návrh. Poslanec 
Bačík oponoval a žiadal prerokovanie dotácie pre materské školy. Po týchto návrhoch dal 
primátor mesta osobitne hlasovať za pôvodný návrh programu rokovania MsZ, za 
pozmeňujúci návrh poslankyne Blaškovičovej a poslanca Bačíka. Ani jeden návrh nebol 
schválený väčšinou poslancov.  
Potom primátor mesta vyhlásil 10 min. prestávku. Po nej dal opakovane hlasovať o programe, 
ktorý  schválila Mestská rada a doplnené body sa zaradili ako informatívne správy. S týmto 
návrhom súhlasila väčšina poslancov a rokovanie MsZ pokračovalo.       
Priestor pre občanov bol určený od 15.00 hod..   
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov Ing. Miriam Blaškovičovú 
a Ivana Beňu.  Za skrutátora bol určený poslanec Ing. Ondrej Michna.  
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. 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie č. 109/2008 
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 29. apríla 2008 a z rokovania mimoriadneho Mestského   
     zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 19. mája 2008.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                              za 15, proti 0, zdržal sa 0               
 
3. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica za rok 2007 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. K. Lievajová, ved. Ekonom. oddelenia. Spravodajstvo k bodu podala 
poslankyňa Ing. Blaškovičová.  
 
Diskusia:  
RNDr. Bačík – predniesol stanovisko Ekonomickej komisie MsZ, ktorá upozorňuje  
1. Na neuhradenú splátku finančnej výpomoci vo výške 2.457 tis., ktorá mala byť uhradená  
    Regionálnou nemocnicou, n. o., Banská Štiavnica už v roku 2007. 
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2. Na pretrvávajúci dlh za komunálny odpad obyvateľov Šobova, ako aj na dlh voči Bytovej  
    správe za nájom. Výška dlhu každoročne narastá. 
3. Kapitálové príjmy sa znižujú a zároveň sa nenaplní položka za tieto príjmy podľa  
    schváleného rozpočtu mesta. 
Uvedené skutočnosti by mohli ohroziť hospodárenie Mesta v ďalšom období.  
 
Mestské zastupiteľstvo bez ďalších pripomienok  prijalo  
 

Uznesenie č. 110/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
     I.  záverečný účet  Mesta Banská Štiavnica k 31.12 . 2007 nasledovne: 

1. Bežný rozpočet 
- príjmy             149.170.141,20 Sk 
   z toho mesto:            145.681.901,28 Sk 
   školy a školské zariadenia               3.488.239,92 Sk 
    
- výdavky             138.356.529,42 Sk 
  Z toho mesto    83.730.888,86 Sk 
  Školy a školské zariadenia  54.625.640,56 Sk 
  

2. Kapitálový rozpočet 
- príjmy      8.989.812,06 Sk 
- výdavky    19.744.696,70 Sk 
 

Príjmy spolu:             158.159.953,26 Sk        
Výdavky spolu:            158.101.226,12 Sk               

       
Výsledok hospodárenia - prebytok:                 58.727,14 Sk 
 

3. Finančné operácie 
- príjmy                 4.021.992,50 Sk 
- výdavky         608.659,29 Sk  

 
II.  Prerozdelenie účtovného prebytku rozpočtu za rok 2007: 

• prebytok rozpočtu      58.727,14 Sk  
• prevod do rezervného fondu     58.727,14 Sk 
 

III.  Usporiadanie straty za hospodársku činnosť mesta za rok 2007: 

• dosiahnutá strata         1.487,83 Sk 
• prevod na vykrytie straty z rezervného fondu     1,487,83 Sk 
IV. celoročné hospodárenie bez výhrad 
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B.   b e r i e    n a    v e d o m i e 

a) správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2007 
b) stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica k záverečnému účtu za rok 

2007 
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                              15/0/0 
 
4. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica za rok 2007 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju riaditeľ TS, m. p., Peter Heiler, 
spracovala ju ekonómka podniku Katarína Bukátová.  Spravodajstvo k bodu podala 
poslankyňa Ing. Blaškovičová – uviedla, že materiál bol na návrh MsR dopracovaný.   
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 111/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e 
     1. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica k 31.12.2007 
 
  - v nákladoch:     21.402 tis. Sk   

 
- výnosoch:      21.410 tis. Sk 

 
     -  hospodársky výsledok                    +   8 tis. Sk  (7 549,31 Sk) 

 

     2. Prevod kladného výsledku hospodárenia vo výške 7 549,31 Sk do zákonného          
         rezervného fondu  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                               15/0/0 
 
5. Správa o inventarizácii majetku mesta 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovali ju Ing. K. Lievajová a E. Rákayová, Ekonom. oddelenie. Spravodajstvo k bodu 
podal poslanec MVDr. Ďurkan.   
 
Mestské zastupiteľstvo  bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie  č. 112/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e    
     Správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2007 vykonanú v zmysle príkazu primátora  

      mesta č. 1/2007. 

Prítomných 15, hlasovalo 15.         
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6. Návrh na prijatie Dodatku č. 2 VZN č. 1/2003 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková,  
spracovala ju M. Šimášková, Odd. organizačné, VS a SV. Spravodajstvo k bodu podal 
poslanec MVDr. Ďurkan – ide o spôsob určenia výšky úhrady, výšku úhrady a spôsob 
plnenia úhrady za opatrovateľskú službu.   
 
Diskusia:  
Ing. Michna – žiadal vysvetlenie ku textu: „Tieto úkony sa v súčasnej dobe poskytujú 
bezplatne. Zo strany žiadateľov o opatrovateľskú službu je o tieto úkony veľký záujem.“ 
 
Mgr. Balžanka – návrh bol prerokovaný aj v Mestskej rade, vysvetlil, že Mesto ročne na 
vykonávanie opatrovateľskej služby vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu 2.300 tis. Sk, čo je 
možno najviac v rámci Slovenska. Služba nie je kompenzovaná  štátom. Myslí si, že 
obyvatelia nášho mesta si zaslúžia takéto služby a aspoň čiastočne sa budú na nich podieľať.   
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 113/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e   

návrh  Dodatku č. 2 VZN Mesta Banská Štiavnica č.1/2003 zo dňa     27.02.2003 
o spôsobe určenia výšky úhrady, výške úhrady a spôsobe plnenia úhrady za 
opatrovateľskú službu.  

Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                                  14/0/0 

 

7. Vodovod Banky  

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkou je Ing. Prefertusová, ved. Odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP. Spravodajstvo 
k bodu podal poslanec Ing. Zimmermann.   

Diskusia: 

I. Beňo – mrzí ho, že ľudia na Bankách doplatia na neústupnosť niekoľkých obyvateľov Bánk 
( zväčša chalupárov), ktorí nie sú ochotní odpredať svoje pozemky za adekvátnu cenu  
v prospech výstavby vodovodu. Nie je to fér voči ostatných obyvateľom. Problém s vodou 
a jej zásobovaním je veľký.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie  č. 114/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a    v e d o m i e 
     Predloženú správu k plánovanej výstavbe „Vodovod Banky“.  

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                 15/0/0 
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8. Majetkové veci mesta  

Písomné správy k jednotlivým bodom tvoria prílohu zápisnice. Predložila ich prednostka 
MsÚ Mgr. Babiaková, spracovateľmi sú JUDr. Jaďuďová, R. Baráková a O. Nigríniová, 
Odd. PaSM. Na správe uvedenej pod písmenom a) sa podieľal i vedúci Oddelenia KCRaŠ 
Ing. Marko. Spravodajstvo ku všetkým správam podal poslanec Barák.  
 
a) Návrh na vyhlásenie výberového konania na prenájom mestských WC 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo    
 

Uznesenie č. 115/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e   

     vyhlásenie výberového konania na prenájom mestských WC, v zmysle podmienok  

       uvedených v predloženej správe.  

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                     14/0/1 
 

b) Návrh na odpredaj pozemkov pre S. Lovása s manželkou 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 
Uznesenie  č. 116/2008 

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

priamy odpredaj pozemkov parc. č. CKN 5684/2 o výmere 27 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie, ktorý bol vytvorený podľa GOP č. 36035521-25/2008 zo dňa 8. 4. 2008, 
odčlenením z pôvodnej parcely č. EKN 6509 a parc. č. CKN 754/5 o výmere 134 m2, 
záhrada, ktorý bol vytvorený podľa GOP č. 36035521-25/2008 zo dňa 8. 4. 2008, 
odčlenením z pôvodnej parcely č. CKN 754/1  pre Slavomíra Lovása s manželkou, 
Požiarnická 11, Banská Štiavnica. 

      Nehnuteľnosti sú vedené v KN Katastrálneho úradu Banská Bystrica, Správa katastra 
Banská Štiavnica na LV č. 3076 a 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 (161 m2 x 300,- Sk) 48 300,- Sk. 
Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Spolu s kúpnou cenou 
uhradia kupujúci aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk.  

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                    15/0/0 
 
c) Návrh na odpredaj pozemkov pre M. Santusa 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 117/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e    priamy  odpredaj  pozemku 

• C KN parcela  č. 3864/2 o výmere 272 m2, ostatná plocha 

• C KN parcela  č. 3868/3 o výmere 299 m2, zastavaná plocha a nádvorie   
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v prospech Miroslava Santusa, rod. Santus, bytom : Dlhá ul. č. 59/18, 935 21 Tlmače . 

Nehnuteľnosti sú 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 (571 m2 x 300,- Sk)  171.300,- 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 15, hlasovalo 15.                                                                                  15/0/0 
 
d) Návrh na odpredaj pozemku pre A. Gazdíkovú 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie  č. 118/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e   priamy  odpredaj  pozemku: 
• C KN parcela č. 1178/1  o výmere 656 m2, trvalý trávny porast    

vrátane studne, umiestnenej na predmetnom pozemku   

v prospech Andrey Gazdíkovej, rod. Gazdíková, trvale  bytom v Banskej Štiavnici,  
Hutnícka ul. č. 4 . 

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. 

Kúpna cena pozemku  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta 
Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (656 m2 x 300,- Sk) 196.800,- Sk.  
Zostatková účtovná hodnota studne k 31.5.2008 evidovanej v majetku mesta  pod  inv. č. 
021006-011  je  21.428,- Sk.  Kúpna cena nehnuteľností spolu  218.228,- Sk   

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                         15/0/0 
 

e) Návrh na odpredaj pozemkov pre R. Šediboka s manželkou 
Diskusia:  
Prof. RNDr. Hilbert, PhD. – dal ešte zvážiť nesúhlasný návrh uznesenia, pretože záujmové 
plochy sú nevyužívané a žiadatelia ich chcú využívať ako pastviny pre chov koní a skrášlenie 
podhorského prostredia.   
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie č. 119/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. n e s c h v a ľ u j e  

priamy odpredaj pozemkov parc. č. EKN 2019/19 o výmere 4 725 m2, trvalé trávne 
porasty, parc. č. EKN 2019/32 o výmere 50 m2, trvalé trávne porasty, parc. č. EKN 
2019/40 o výmere 86 531 m2, trvalé trávne porasty a parc. č EKN 2137 o výmere 4 754 
m2, trvalé porasty pre Rastislava Šediboka s manželkou, Banská Štiavnica. 
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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. 

 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                    12/0/3  
 
f) Návrh na odpredaj pozemku pre M. Voštiara s manželkou    
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 120/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e    priamy  odpredaj  pozemku 
• C KN parcela č. 3829/9 o výmere 12 m2, zastavané plochy a nádvoria    

v prospech Marcela Voštiara, rod. Voštiar a manž. Kataríny Voštiarovej, Bc., rod. 
Mozolániovej, obaja  trvale bytom v Banskej Štiavnici, Ul. Jilemnického č. 1682/7, 969 01  
Banská Štiavnica. 

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. 

Kúpna cena za nehnuteľnosť  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 
Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (12 m2 x 300,- Sk) 3.600,- 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 15, hlasovalo 15.                                                                                    15/0/0 
 
g) Návrh na odpredaj pozemku pre Juraja Glézla s manželkou, Banská Štiavnica  

 
Mgr. Balžanka – tlmočil žiadosť pána Glézla s manželkou, ktorí ho  požiadali o stiahnutie 
materiálu z rokovania MsZ.  Žiadosť doplnia  a bude znovu zaradená na niektoré z ďalších 
rokovaní MsZ.  S týmto návrhom súhlasila väčšina poslancov.  

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                     14/0/1 
 

h) Návrh na odpredaj pozemku pre MUDr. J. Pavláska s manželkou, Bratislava 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 121/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e  
      priamy odpredaj pozemku parc. č. CKN 6462/3 o výmere 140 m2, ostatné plochy pre 

MUDr. Juraja Pavláska s manželkou, Púpavová 40, Bratislava 4 do BSM. 
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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 nehnuteľnosť je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

Mesta Banská Štiavnica vo výške 300,- Sk/m2, spolu (140 m2 x 300,- Sk) 42 000,- Sk. 
Kupujúci uhradia kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy. Spolu s kúpnou cenou 
uhradia kupujúci aj všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a to návrh na vklad 
vlastníckeho práva do KN vo výške 2 000,- Sk.  

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                    15/0/0 
 
ch) Návrh na prenájom parkovísk v meste Banská Štiavnica  
 
Diskusia:  
Ľ. Barák – navrhol, aby permanentné parkovacie karty v hodnote 400,- Sk pre II. polrok  
neplatili pred VÚB, pretože toto parkovisko má slúžiť na krátkodobé parkovanie. 
 
PaedDr. Klauz – spýtal sa, kde budú ľudia parkovať, keď budú takéto krátke doby 
parkovania, či má mesto dostatok parkovacích miest. 
 
Mgr. Balžanka -  diferenciáciou parkovania je, aby Nám. sv. Trojice nebolo parkoviskom, 
ale len plochou na odstavenie áut a vybavenie pracovného dňa.  Na MsR a gremiálnej porade 
bolo vyhodnotené parkovisko pod Novým zámkom a pod baníckou školou, ktoré nie sú 
v plnej miere využívané. Stále je najlacnejšie parkovisko na Nám. sv. Trojice.  
 
Ľ. Barák – určité námietky mal na MsR, mesto nie je pripravené, téma je stará. Bol 
vypracovaný harmonogram, navrhnuté plochy sa zatiaľ nevyužívajú.  Materiál by sa mal po 
letnej turistickej sezóne prerokovať, určiť parkovacie miesta, aj mimo centra mesta.  
 
Mgr. Balžanka – komplexný materiál k riešeniu dopravy v meste bol spracovaný 
pracovníkom Odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP Dušanom Vahlandtom a náčelníkom MsPo JUDr. 
Dušanom Lukačkom. Postupne sa bude aplikovať do praxe. Z objektívnych príčin môže byť 
časový posun.   
 
P. Ivaška – parkovanie na Nám. sv. Trojice je asi najlacnejším parkoviskom na Slovensku.  
 
Ing. Michna – cena za parkovanie 40,- Sk už bola navrhnutá v predchádzajúcom volebnom 
období.  Minulosť  slúži na poučenie, nie je to spôsob ako vytlačiť autá z Trojice.  
Nám. sv. Trojice by malo slúžiť pre turistov.  
 
Mgr. Balžanka – z tohto dôvodu je cena za parkovanie diferencovaná, 30 minút by malo 
stačiť na vybavenie agendy.  
 
Ľ. Barák – Mesto svojou neschopnosťou nevie riešiť tento problém. Parkovacie miesta by 
mali byť vysoko obratové.  
 
Mgr. Palášthy – povedal, že najprv treba riešiť záchytné parkoviská pre autá.   
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Mgr. Balžanka – predložený materiál bol pripravený aj v súčinnosti s MsPo. Investične 
Mesto samo nemá na budovanie záchytných parkovísk. Bude to dlhodobejší proces riešenia 
tohto problému.  
 
Primátor mesta dal hlasovať za pôvodný návrh uznesenia predložený Mestskou radou, ktorý 
nepodporil nik z poslancov. Ďalej dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Baráka 
a Mestské zastupiteľstvo prijalo   
 

Uznesenie  č. 122/2008 
 
  Mestské zastupiteľstvo  
  A. s c h v a ľ u j e   

1. rozšírenie predmetu činnosti Technických služieb, mestského podniku, so sídlom 
Šoltésovej 1, 969 01  Banská Štiavnica, IČO: 00 185 213 o činnosť prevádzkovania 
parkovísk - prevádzkovanie odstavných plôch slúžiacich pre viac ako 5 vozidiel 
patriacich iným osobám, ako majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, od 1.7.2008. 

  
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Technickými službami, m. p.,  o prenájme parkovacích 

miest na Ul. A. Pecha, Ul. Kammerhofská, Nám. sv. Trojice,  Radničné nám. pred 
VÚB, Ul. A. Kmeťa za Hríbom, a Ul. Dolná pri bývalom OPP, s nasledovnými 
podmienkami: 
hodinové parkovacie karty na Nám. sv. Trojice, Radničnom nám. pred VÚB a na Ul. 
A. Kmeťa za Hríbom zabezpečiť v hodnote 40,- Sk/hod. a 20,- Sk/polhodinu. 
Permanentné parkovacie karty zabezpečiť v hodnote 400,- Sk na polrok, tieto nebudú 
platiť na parkovisku pred VÚB.   

  
Prítomných  15, hlasovalo 15.                                                                                    14/0/1 
 
i) Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre Delta  
     Company, s. r. o., Bratislava 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo   
 

Uznesenie  č. 123/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e   

uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení  vecného bremena na 
umiestnenie stavby vonkajšej kanalizácie a vonkajšieho vodovodu s názvom „Banská 
Štiavnica – Ulica J. Palárika, vonkajšia kanalizácia a vonkajší vodovod k novostavbe hotela- 
Hotel Banská Štiavnica na Akademickej ulici č. 30, parcela 3919“ na pozemkoch parc. č. 
EKN 6409/51 o výmere 818 m2, ostatné plochy (ul. Farská), parc. č. EKN 6409/50 o výmere 
1270 m2, ostatné plochy (Ul. Palárikova), parc. č. CKN 5749/1 o výmere 3545 m2, zastavaná 
plocha a nádvorie (Ul. Kammerhofská), parc. č. EKN 6409/41 o výmere 17 292 m2, ostatné 
plochy (Ul. Dolná) a parc. č. EKN 6599/1 o výmere 6 005 m2, ostatné plochy (Ul. 
Akademická) pre obchodnú spoločnosť Delta Company, s. r. o., Astrová 3, Bratislava. 
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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. 

Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                            13/0/1 
  
j) Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Danu Foltánovú, Bratislava 
 
Mgr. Balžanka – navrhol materiál stiahnuť z rokovania MsZ z dôvodu, že ho o to požiadala 
pani Foltánová. Materiál bude predmetom rokovania ďalšieho MsZ.  
S týmto návrhom súhlasila väčšina poslancov. K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                              13/0/1  
 
Ľ. Barák – povedal, že zamestnanci MsÚ majú so spracovaním materiálu prácu, navrhol 
schváliť aspoň bod B navrhnutého uznesenia, a to uloženie úlohy pre MsÚ vypracovať 
geometrický plán  na zameranie predmetných pozemkov a ich následný odpredaj konkurzným 
konaním – dražbou.   
 
Mgr. Balžanka - materiál bude predmetom rokovania ďalšieho MsZ.  
 
9. Prehodnotenie členstva v Komisiách MsZ 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice. Predložila ho prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je poslanec Ing. arch. P. Mravec, predseda Komisie RR, výstavby, ÚP a ŽP 
a zapisovateľky komisií zriadených MsZ. Spravodajstvo k bodu podal poslanec  
Ing. Zimmermann – materiál bol na odporučenie MsR doplnený o prehľad účasti na 
zasadnutiach  všetkých komisií, ale len Komisia RR, výstavby, ÚP a ŽP si predložila návrh na 
uznesenie. 
 
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie č. 124/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a   v e d o m i e 
     vzdanie sa  členstva v Komisii regionálneho rozvoja, výstavby, územného plánovania    
      a životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici:  

Ing. arch. Kataríny Voškovej 
Ing. arch. Richarda Murgaša 

     Vymenovaní  budú aj naďalej prizývaní na rokovanie komisie ako jej čestní členovia.  
Prítomných 13, hlasovalo 13.                                                                                     13/0/0 
   
10. Mestský rozhlas – stav alternatívy jeho prevádzkovania  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľmi sú Ing. Piliar, ved. Odd. organizačného, VS a SV a Ing. Marko, ved. Odd. 
KCRaŠ. Spravodajstvo k bodu podal primátor mesta – povedal, že hlavnou úlohou mestského 
rozhlasu je šíriť informácie vo vzťahu k občanom.   
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Diskusia:  
I. Beňo – treba povedať, či Mesto rozhlas chce alebo nie. Ak  áno, treba to riešiť teraz. Pre 
obyvateľov mesta je potrebný. 
 
Ing. Michna -  navrhol uskutočniť anketu o záujme občanov Banskej Štiavnice o vysielanie  
mestského rozhlasu.  
 
Mestské zastupiteľstvo podporilo názor poslanca Michnu a prijalo 
 

Uznesenie č. 125/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a   v e d o m i e  
     Správu o stave a alternatívach prevádzkovania Mestského rozhlasu 
B. u k l a d á 
     Mestskému úradu uskutočniť anketu o záujme občanov Banskej Štiavnice o vysielanie  
     mestského rozhlasu.  
Prítomných 11, hlasovalo 11.                                                                                11/0/0 
 
11. Zrušenie ZŠ A. Sládkoviča a jej súčastí k 30. 6. 2008   
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovala ju PaedDr. Viera Ebert, metodik školského úradu. Spravodajstvo k bodu podal 
primátor mesta Mgr. Balžanka – predložený materiál je obsiahly a bol predmetom 
niekoľkých diskusií, súčasťou správy je stanovisko Komisie školstva MsZ. 
 
Diskusia:  
I. Beňo – nesúhlasil s odstavcom d) bodu C predloženého uznesenia, a to s vytvorením 
elokovaného pracoviska  ZŠ J. Kollára v budove na Ul. Gwerkovej – Gollnerovej.  ZŠ A. 
Sládkoviča bola odsúhlasená na zrušenie, spracovaný materiál hovorí o inom. Navrhol 
budovu zabezpečiť proti poškodeniu, aby v prípade rekonštrukcie ZŠ J. Horáka bola 
k dispozícii.  
 
Mgr. Palášthy – prečítal stanovisko Komisie školstva MsZ, ktorá  nesúhlasí s bodom a/, d/ a  
s bodom e/ v odstavci C  Návrhu na uznesenie k bodu: Zrušenie Základnej školy A. 
Sládkoviča, Ul. G.- Gwerkovej č. 9 v Banskej Štiavnici a jej súčastí k 30. júnu 2008, návrh na 
následné zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov a návrh na riešenie pracovno-právnych 
vzťahov v nadväznosti na zrušenie školy a odporúča zmeniť znenie odseku C nasledovne: 
C. U l o ž i ť 
prednostke MsÚ zabezpečiť úlohy súvisiace so zrušením dotknutej školy a jej súčastí: 
a/ v oblasti ďalšieho zabezpečenia výchovy a vzdelávania žiakov zrušenej školy, činnosti 
školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečovať ZŠ J. Kollára, Ul. L. 
Svobodu č. 40 v Banskej Štiavnici vo svojich priestoroch. 
b/ zostáva 
c/  zostáva 
d/  vypustiť z textu 
e/ zabezpečenie vstupu mesta do jednania s VÚC Banská Bystrica, zriaďovateľom Gymnázia 
Andreja Kmeťa, ktoré má prenajaté triedy v budove školy A. Sládkoviča o možnosti 
prehodnotenia výšky nájomného za užívané priestory. 
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Ľ. Barák – rada školy ZŠ J. Kollára odsúhlasila  celkové zrušenie ZŠ A. Sládkoviča, ako 
poslanec s týmto riešením súhlasil, obhajoval záujmy mesta. Ako občan má iný názor, mesto 
nie je pripravené, čo ďalej s budovou, čo to znamená pre riaditeľa ZŠ J. Horáka Mgr. 
Maruniaka do budúcna. Ako bude vykurované gymnázium, vzťahy s VÚC sú zložité. 
Komisia školstva prijala uznesenie, ale neriešila kroky, ktoré budú nasledovať, čo ďalej 
s objektom školy, kto ho bude strážiť. 
 
Mgr. Balžanka -  tepelné hospodárstvo školy bolo posúdené, je možné zachovať plynulú 
prevádzku bez ujmy. Byt v objekte je možné užívať ďalej.   Predložená alternatíva uznesenia 
bola odporučená Mestskou radou a MsÚ, je spracovaná ako ústretová, riešila by prechodné 
obdobia. Návrh nenašiel podporu z radov personálu školy, ani z radov rodičov. Budova 
zostane aj naďalej školským objektom, budú s ňou súvisieť náklady i príjmy (nájom za byt). 
V mesiaci jún sa predpokladá migrácia žiakov, možno i v rámci okresu. Riziká z alternatívy 
prijatej Komisiou školstva sú nižšie, aj ekonomické náklady budú nižšie. Priestor pre 
náhradnú výučbu bude poskytovať mesto, ktoré zostáva vlastníkom objektu.   
 
PaedDr. Ebert –  Gymnázium A. Kmeťa bude vykurované z vlastnej kotolne, išlo by len 
o vykurovanie 3 tried, ale ak ich gymnázium vráti, nebude to potrebné. Na rozvod je však 
napojená školská kuchyňa. Upozornila, že Mesto rokovalo s VÚC, aby sa obnovilo 
stravovanie žiakov gymnázia.  
 
Mgr. Balžanka – dal hlasovať za návrh uznesenia predložený Mestskou radou 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                  Za 1, proti 1, zdržalo sa 13   
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh poslanca Palášthyho a prijalo 
  

Uznesenie č. 126/2008 
Mestské zastupiteľstvo 
A. b e r i e    n a   v e d o m i e 
     Rozhodnutie Ministerstva školstva SR zo dňa 11.4.2008 o vyradení zo siete škôl a    
     školských zariadení SR k 30.júnu 2008: 
     Základnej  školy Andreja Sládkoviča, Ul.Gwerkovej-Göllnerovej 9, 
     Školského klubu detí pri ZŠ Andreja Sládkoviča, Ul.Gwerkovej-Göllnerovej 9, 
     Školskej jedálne pri ZŠ Andreja Sládkoviča , Ul.Gwerkovej-Göllnerovej 9, 
B.  r u š í  
     v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva SR  k 30.júnu 2008: 

1. Základnú školu Andreja Sládkoviča, Ul.Gwerkovej-Göllnerovej 9, Banská 
Štiavnica 

2. Školský klub detí pri ZŠ Andreja Sládkoviča, Ul.Gwerkovej-Gollnerovej 9, 
Banská Štiavnica 

3. Školskú jedáleň pri Základnej škole Andreja Sládkoviča, Ul.Gwerkovej-Gollnerovej 9, 
Banská Štiavnica 

C. u k l a d á 
        prednostke MsÚ zabezpečiť úlohy  súvisiace  so zrušením dotknutej školy a jej 
        súčastí: 
        a)   v oblasti ďalšieho zabezpečenia výchovy a vzdelávania žiakov zrušenej školy, 
             činnosti školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečovať ZŠ  
             J. Kollára, Ul. L. Svobodu č. 40 v Banskej Štiavnici vo svojich  priestoroch,  
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        b)  v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zabezpečiť odborné  personálne krytie    
              výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy v súlade s platnou legislatívou, 
        c)  v oblasti delimitačného procesu prechodu práv a povinností zo zrušenej školy na ZŠ    
             Jozefa Kollára  vychádzať z platnej legislatívy (zákona NR SR č. 523/2004  Z. z.  
             o rozpočtových  pravidlách verejnej správy, zákona NR SR č.311/2001 Z. z., Novely    
             Zákonníka práce  č.348/2007 Z. z.), ako aj  z Dodatku ku Kolektívnej zmluve na rok  
             2008 – bodu č.4 o výške odstupného, uzatvorenej medzi ZO OZ PŠaV, ZŠ A.  
             Sládkoviča  a riaditeľom ZŠ Mgr. Petrom Koštialom  dňa 23.5.2008, 
        d) zabezpečenie vstupu mesta  do jednania s VÚC Banská Bystrica, zriaďovateľom  
            Gymnázia Andreja Kmeťa, ktoré má prenajaté triedy v budove  ZŠ A.Sládkoviča  
            o možnosti prehodnotenia výšky nájomného za užívané priestory.   
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                    12/1/2 
 
12. Informatívna správa z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s.  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovala ju JUDr. Jaďuďová, ved. Odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu podal  primátor 
mesta.  
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  
 

Uznesenie  č. 127/2008 

Mestské zastupiteľstvo 

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

     informatívnu správu z Valného zhromaždenia Dexia banky Slovensko, a. s., ktoré sa   

     uskutočnilo   dňa 7. 5. 2008. 

Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                 15/0/0 
 
13. Rôzne 

• Deklarácia o zámere spolupráce a Dohoda o partnerstve  
 
Písomné správy tvoria prílohu zápisnice.  Predložila ich prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľom je PhDr. M. Breznoščák, Odd. KCRaŠ.    
Mgr. Balžanka – v prípade Deklarácie  ide o aktivitu zo strany maďarských partnerov, 
nadväzujúcu na tradíciu banskoštiavnickej Alma mater. 4 mestá by chceli nadviazať užšiu 
spoluprácu a mať ju formálne potvrdenú. Deklarácia nezaväzuje k finančnému plneniu 
a otvára užšiu spoluprácu medzi mestami a medzi profesijnými organizáciami, ktoré sa starajú 
o udržanie duchovného odkazu baníctva a baníckej akadémie.  
Dohoda medzi mestami Sopron a Banskou Štiavnicou je finálnym aktom, ktorý bol 
formalizovaný v roku 2002. Predložený návrh bol komunikovaný  medzi primátormi 
obidvoch miest. Nezaväzuje k vzájomnému finančnému plneniu, ale otvára širšie možnosti 
spolupráce na báze partnerského vzťahu.  
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Diskusia:    
Prof. RNDr. H. Hilbert – podporil prijatie materiálu a navrhol spoluprácu bližšie 
špecifikovať. V rámci inter región programov je vzájomná spolupráca medzi mestami Sopron 
a Banskou Štiavnicou úžasná.  
 
Ľ. Barák – spýtal sa, či ide o partnerské mesto a v tejto súvislosti navrhol prehodnotiť 
partnerské vzťahy nášho mesta, hlavne otázku financií. (Ide asi o 7 miest).  
 
Mgr. Balžanka – ide o partnerské mesto, o spoluprácu požiadala maďarská strana, 
obojstranné vzťahy fungujú už dlhšie. Myslí si, že ide o výhodné partnerstvo.  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie  č. 128/2008 
Mestské zastupiteľstvo  
A. s c h v a ľ u j e 
     1. Deklaráciu o zámere spolupráce medzi samosprávou mesta Banská Štiavnica a  
         samosprávami župných miest Székesfehérvár, Miskolc, Sopron a Dunaújváros. 
 
     2. Dohodu o partnerstve medzi samosprávou mesta Banská Štiavnica a samosprávou  
         župného mesta Sopron.   
 
Prítomných 14, hlasovalo 14.                                                                                 13/1/0 
 

• Žiadosť Regionálnej nemocnice, n. o., o úhradu výnosov z nájomného  
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkami sú JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka – materiál mapuje situáciu vyvíjajúceho sa dlhu ale aj 
záväzku vo vzťahu RN, n. o. a Mesta Banská Štiavnica, je anabázou toho, kedy bol príspevok 
poskytnutý.  MsZ a Správna rada v roku 2006 schválila, že výnosy z nájmu tejto nemocnice, 
poskytované na účet Mesta budú opätovne poskytované RN n. o. Banská Štiavnica na úhradu 
prevádzkových nákladov, nákup prístrojového vybavenia a úhradu miezd zamestnancov. 
Dlžnú sumu za nájmy  Mesto uhradí, aby si splnilo svoj záväzok.  Dlh RN, n. o. voči Mestu 
Banská Štiavnica bude finalizovaný dohodou, ktorá hovorí o prebratí dlhu na subjekt 
Nemocnice a polikliniky s. r. o., ktorý do konca roka 2008 Mestu uhradia a bude príjmom 
rozpočtu. Ďalej primátor odovzdal  slovo riaditeľovi RN, n. o..  
Mgr. Hasara -   existujú dva dlhy, RN, n. o.  má voči mestu  dlh cca 2,5 mil. Sk, Mesto má 
dlh voči RN, n. o. vo výške cca 1 mil. Sk. Prvý dlh vznikol v roku 2006 na krytie finančných 
potrieb nemocnice vo výške 3 mil. Sk, zo sumy bolo mestu uhradené asi 0,5 mil. Sk. Zároveň 
RN, n. o. prenajímala svoje priestory, v roku 2006 však z dôvodu, aby nemusela platiť z nich 
daň z pridanej hodnoty, boli príjmom Mesta Banská Štiavnica. Vybratú sumu sa mesto 
zaviazalo RN n. o. vrátiť.  Výsledkom rokovaní  bolo prijatie Uznesenia MsZ, ktoré hovorí, 
že investor, spoločnosť NaP Žiar nad Hronom, preberá na seba dlh (2 498 tis.) a je povinný ho 
zaplatiť do 31. 12. 2008. V prípade, že preberie tento dlh a uzavrie písomnú dohodu 
s Mestom, Regionálna nemocnica, n. o. si bude od mesta nárokovať sumu, ktorá sa rovná 
výnosom z nájomného, a to 999 356,90 Sk.  
Mgr. Balžanka – doplnil, že bod bol na rokovaní MsR zaradený ako informatívna správa 
a nebolo k nemu prijaté stanovisko.  
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Diskusia:  
RNDr. P. Bačík – povedal, že vždy sa príjmy nemocnice schvaľovali na kúpu konkrétnych 
prístrojov. Nie je korektné, že peniaze za prenájom budú použité na mzdy zamestnancov.  
Môže to  poukazovať na zlý finančný stav nemocnice.  
 
PaedDr. Klauz – predpokladal, že keď vznikne nový subjekt, bude s RN, n. o. pokoj a Mesto 
tento problém nebude riešiť, tak to bolo deklarované aj v MsZ.   Riaditeľ RN, n. o. bol 
prizývaný na Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú, kde hovoril o stave nemocnice. Možno 
RN nebude v budúcnosti  fungovať, nebudú podpísané výkony na chirurgii, z dôvodu 
problémov s uzatvorením zmlúv s poisťovňami. Od 1. 1. vznikla nová spoločnosť, nie sú 
uzatvorené nájomné zmluvy so  vzniknutou spoločnosťou a. s.. Zdá sa mu, že Mesto dalo 
Nemocnicu do akýchsi špekulatívnych rúk. Mesto prišlo o 75 mil. Sk (hodnota objektu 
nemocnice), mohlo ju predať a takto stále rieši jej problémy. Nemocnica robí výkony, ale nie 
sú potvrdené  poisťovňou. Dokedy má mesto hradiť nemocnici výkony. Každý občan mesta 
platí sociálne a zdravotné poistenie, má nárok na primeranú starostlivosť od štátu.  Ak mesto 
na to nemá, treba nemocnicu zrušiť a možno sa zruší sama.  
 
Mgr. Hasara – s predsedom Správnej rady (SR)  Ing. Zimmermannom riešili, akým 
spôsobom budú peniaze rozdelené. Jeho návrh bol použiť peniaze len na prístrojové 
vybavenie a materiálno technické zásobovanie, ďalší členovia SR mali iný názor – na mzdy 
a prístrojové vybavenie. Treba si uvedomiť, že RN, n. o. má aj obslužný personál, ktorý 
Nemocnica platí zo svojich výkonov. Prístrojové vybavenie Nemocnica kupovala zatiaľ vo 
výške cca 380 tis. Sk a plánuje nákup ďalších prístrojov. Obrátili sa so žiadosťou na 
Ministerstvo financií, nežiadajú novú sumu, táto bola dohodnutá už v roku 2006 a v roku 
2007. Chcú vyčistiť právne vzťahy, ktoré vznikli pred vznikom akciovej spoločnosti. 
Nemocnica robí aj nadvýkony, ktoré nemá zaplatené. Peniaze sa snažia získať, VŠZP 
prisľúbila zaplatiť výkony za minulý rok + I. štvrťrok tohto roku. Ide o sumu približne 1,8 
mil. Sk. Momentálne fungujú všetky oddelenia, aj chirurgické oddelenie. V BBSK sú štyri 
malé nemocnice, jednou z nich je naša, bude mať zmluvu s Dôverou i s VŠZP. V súčasnosti 
sa pripravujú drobné prestavby chirurgického oddelenia, aby mohli liečiť viac pacientov 
z regiónu.  Pripravujú ďalšie aktivity, ktoré budú zverejnené v miestnej tlači, prípadne vo VIO 
TV. 
Mgr. Balžanka – povedal, že riaditeľ Nemocnice je špičkový manažér, ktorý vie manažovať 
veľké zariadenie. Mesto zobralo nájom, ktorý si Nemocnica pýta teraz späť. Nemocnica 
funguje a zdá sa, že nezanikne. Ide o osobný prístup riaditeľa, udržal Nemocnicu a ukázal, že 
vie robiť dobré rozhodnutia.     
 
Ing. Zimmermann – peniaze Nemocnici patria a je potrebné ich vrátiť. Došlo sa k uzáveru, 
ktorý je deklarovaný v správe.  
 
PaedDr. Klauz – nájmy majú slúžiť na opravu budov, nie na spotrebu. Platy lekárov, ktorí 
súžia pohotovosť sú 25,- Sk na hodinu.   
 
Ľ. Barák – sú dve alternatívy, buď sa peniaze poskytnú, alebo lekári budú odchádzať.  Peňazí 
malo byť viac, v materiáli chýbajú nájmy za iné objekty Nemocnice, napr. garáže na 
Mládežníckej ulici.   
 
Mgr. Balžanka – na rokovaní sa došlo k záveru, že v rámci nájmov budú zahrnuté len 
prostriedky, ktoré sa priamo tákajú Nemocnice a jej výkonov. 
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Ing. Blaškovičová – lekáreň nebola zriadená počas celého roka, zo správy vyplýva, že  
vyplatila nájom dopredu.  
Minulý rok sa kupovali prístroje, či sa nemali  náklady z tejto sumy odpočítať. 
 
Mgr. Balžanka – v prípade lekárne ide o preplatok nájomného.   
 
Mgr. Hasara – uznesenie na nákup prístrojov bolo schvaľované pred jeho nástupom do 
funkcie a na nákup  boli použité peniaze z predaja nehnuteľností.  
 
Mgr. Babiaková – nájmy nie sú zahrnuté, sú v rozpočte mesta, uvedené sú len za objekt na 
Bratskej ulici. Mesto bralo nájmy do majetku mesta preto, že nemuselo platiť 19 % DPH, čo 
by nemocnica bola musela. 
 
RNDr. Bačík – peniaze treba dať nemocnici, spýtal sa, čo je v nájme zahrnuté, či aj údržba 
a sumy energií.  
 
Mgr. Babiaková – médiá si účtuje nemocnica. Nájom by mal ísť do opravy budov, ale treba 
si uvedomiť, že lekári pracujú pre všetkých  a ich mzdy nie sú valorizované, účtovne peniaze 
Nemocnica môže mať, ale nie v hotovosti. 
 
p. Podracká -  žiadala problém Nemocnice naniesť na výjazdovom zasadnutí vlády, ktoré sa 
uskutoční v mesiaci september v Banskej Štiavnici.  
 
Po dlhej diskusii Mestské zastupiteľstvo prijalo  
 

Uznesenie č. 129/2008 
Mestské zastupiteľstvo  

A . s c h v a ľ u j e 

finančný príspevok pre Regionálnu nemocnicu, n. o. Banská Štiavnica vo výške výnosu 
z nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte nemocnice na Ul. Bratská 17 
v Banskej Štiavnici, za obdobie od 1.4.2007 do 30.4.2008 vrátane, v sume  999.356,90 Sk, 
s účelom využitia na úhradu nákladov spojených s nákupom prístrojového vybavenia 
Regionálnej nemocnice, n. o. v roku 2008 a nutné prevádzkové náklady a na úhradu miezd 
zamestnancov Regionálnej nemocnice, n. o. v roku 2008. 

 
B. u k l a d á  

Mestskému úradu zapracovať finančný príspevok pre Regionálnu nemocnicu, n. o., 
Banská Štiavnica do úpravy rozpočtu mesta v roku 2008.    

 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                    14/1/0  
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• Odvolanie voči cene rodinného domu (p. Chmelár) 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková,  
spracovateľkami sú JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, Odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka.  
 
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie, materiál treba zaradiť na rokovanie MsR a následne 
MsZ. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci MsZ.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                                   15/0/0  

 
• Správa o ATC Počúvadlianske Jazero 

 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju prednostka MsÚ Mgr. Babiaková, 
spracovateľkami sú JUDr. Jaďuďová a O. Nigríniová, Odd. PaSM. Spravodajstvo k bodu 
podal primátor mesta Mgr. Balžanka - uvedomuje si, že ide o pálčivý problém, ktorý sa rieši 
dlhodobo. Nebol prerokovaný v MsR. Materiál bol prerokovaný v Komisii obchodu, služieb 
a CR,  na základe výraznej interpelácie podnikateľov časti Počúvadlianske Jazero, ktorí 
zdvorilo požiadali o zachovanie služieb, aj vo vzťahu k údržbe nášho objektu a tento  si 
prenajali, v rámci vlastníctva mesta. Vzťahy k Lesom SR nie sú zadefinované. Cez víkendy sa 
ATC užíva bez povolenia a správcu a hrozí devastácia prostredia.    
 
Diskusia:  
I. Beňo – navrhol materiál stiahnuť z rokovania a nech určité kroky podnikne primátor mesta. 
Myslí si, že ak sa ATC nebude tento rok užívať, zdevastuje sa.  
 
RNDr. Bačík -  problém je v tom, že Lesy SR žiadajú nájom za pozemky 260 tis. Sk.  
  
Ing. Blaškovičová – spýtala sa, či sa Lesy doteraz o pozemky starali. Prikláňa sa k prenájmu, 
pretože ak sa ATC nebude užívať bude sa ničiť.  
  
Mgr. Balžanka – navrhol, aby KOSCR prerokovala so záujemcami o prenájom ďalšie 
podmienky  do termínu konania júnovej MsR   a svoje stanovisko predložila na   
rokovanie MsR.   V zmysle uznesenia Mestskej rady rozhodne primátor mesta o prenájme  
ATC od 1. 7. 2008. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci MsZ.  
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo  

Uznesenie  č. 130/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. u k l a d á 
     Komisii obchodu, služieb a cestovného ruchu prerokovať do termínu konania júnovej MsR    
     podmienky prenájmu  ATC Počúvadlianske Jazero, svoje stanovisko predložiť na   
     rokovanie MsR.   V zmysle uznesenia Mestskej rady rozhodne primátor mesta o prenájme  
     ATC od 1. 7. 2008.  
 
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                              15/0/0  
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• Návrh na zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu 
 
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Balžanka, 
spracovateľmi sú JUDr. Lukačko, náčelník MsPo a Ing. Lievajová, ved. Ekonom. odd.   
Mgr. Balžanka – MsPo disponuje zastaralým vozovým  parkom, jeho využívanie je 
neefektívne, a z toho dôvodu v rámci koncepcie práce MsPo bol náčelníkom predložený tento 
návrh. Niekoľko áut bolo pre MsPo zapožičaných, z ktorých táto ponuka vychádza ako 
najvýhodnejšia.  
 
Diskusia:  
MVDr. Ďurkan – povedal, že pôvodne sa uvažovalo o aute priestorovo vhodnom, napr.  
Citroen Berlingo. 
 
JUDr. Lukačko -  MsPo mala vozidlo škoda Favorit, ktoré je v nevyhovujúcom stave. 
Uvažujú o zakúpení obyčajnej Felície, ktorá by slúžila na odchyt túlavých psov a mačiek. 
Nové vozidlo Škoda Fabia Combi pre účely MsPo postačuje, má najlacnejší a najjednoduchší 
servis.  
 
Ing. Zimmermann – o Berlingu sa uvažovalo z dôvodu optimálnej spotreby a výhodnej ceny.  
 
JUDr. Lukačko -  auto, ktoré chcú zakúpiť, má vo výbave všetky potrebné veci. Dve autá 
potrebuje MsPo na to, aby sa v jednom vozili ľudia a v jednom zvieratá (pre tento účel postačí 
staršie vozidlo). MsPo peniaze naakumulovala a náčelník je na to, aby určil priority, ktoré 
potrebuje. 
 
Mgr. Balžanka -  zhrnul, že správa má len informatívny charakter a bude prerokovaná 
v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve, s čím súhlasili všetci poslanci.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo    
 

Uznesenie č. 131/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     informatívnu správu o zakúpení vozidla pre Mestskú políciu. 
     Návrh bude zaradený na nasledujúce rokovanie MsR a MsZ.     
  
Prítomných 15, hlasovalo 15.                                                                             15/0/0 
 

• Informatívna správa z BBSK 
 
Primátor mesta informoval o zasadnutí BBSK, kde bola do programu rokovania zaradená 
Informatívna správa – návrh na rozšírenie 6 kráľovských banských miest na území BBSK do 
Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva.  Ide o otázku otvorenia Banskej Štiavnice, bez jej 
vedomia.  
RNDr. Bačík – navrhol otvoriť a podporiť iniciatívu v danej veci, ale formou nového zápisu 
do Zoznamu a neotvárať existujúci zápis.  
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14. Interpelácie a dopyty 
Ing. arch. Ľ. Paučulová, občan – spýtala sa, ako budú zmiernené dopady racionalizácie ZŠ, 
deti zo starej časti mesta budú dochádzať do najvzdialenejšej školy, rodičom sa zvýšia 
náklady na cestovné. Spýtala sa, či zamestnanci mesta nemohli urobiť viac, niektorí rodičia 
budú následky znášať, iní nie. Navrhla alternatívu, ktorá nebola kontraproduktívna a došlo by 
k zmierneniu následkov. Išlo o to, že pokiaľ sa nedokončí rekonštrukcia ZŠ J. Horáka, budú 
deti naďalej chodiť do ZŠ A. Sládkoviča. Po jej zrušení majú deti z hornej časti mesta nárok 
chodiť do ZŠ J. Horáka, ktorá je vzdialenosťou bližšia. Ide o stret záujmov, predseda Komisie 
školstva MsZ je zároveň riaditeľom cirkevnej základnej školy, ktorá si polepší.  Žiadala 
vyčísliť kapacitu  na CZŠ, akým spôsobom škole narastie rozpočet.  Do úvahy neboli brané 
vážne argumenty, nevie, prečo nie je ochota zmierniť tento proces. Nešlo by o zvýšenie 
rozpočtu mesta.  
 
Mgr. Balžanka – problémom racionalizácie základného školstva sa mesto intenzívne 
venovalo jeden rok, aktuálne ponúka tvorbu autobusového spoja z mesta na Drieňovú. 
 
Mgr. Palášthy, poslanec MsZ, riaditeľ CZŠ – finančný dopad pre CZŠ -  keby mesto malo 
takúto školu len jednu, dostalo by navýšenie financií. CZŠ si polepší asi o 400 tis. Sk (podľa 
vzorca). Škola môže prijať asi 40 žiakov.    
 
Mgr. Maruniak, riaditeľ  ZŠ J. Horáka – uskutočnili sa spoločné rokovania s poslancami, 
riaditeľmi dotknutých škôl a vedením mesta, dohodol sa postup. Obvod ZŠ A. Sládkoviča 
bude obvodom ZŠ J. Kollára. ZŠ J. Horáka je schopná prijať 25 – 30 detí, takýto počet 
nenaruší vyučovací proces školy.  
 
PaedDr. Dobrovičová, riaditeľka ZŠ J. Kollára – škola je schopná prijať všetkých žiakov 
i celé kolektívy tried s triednymi učiteľkami. Záleží na rozhodnutí rodičov. 
 
Pán Chrančok, občan -   upozornil na vytváranie divokých skládok v trase Banky – Červená 
studňa, niektorí nedisciplinovaní vodiči vyhadzujú smeti priamo z auta do terénu. Navrhol 
tam dať zberný kôš, problém zmedializovať, blíži sa termín uzatvorenia skládky.  Odpad sa 
tvorí aj na odpočívadlách popri ceste.   Skládky sa tvoria aj v Bankách, chýba tam vodovod. 
Požiadal o umiestnenie zvonov na separovaný zber (najvhodnejšie pri kostole).  
Veľkým problémom sú motorkári v prírode, žiadal urobiť nejaké opatrenie.  
 
Pán Chrančok, občan – rozdal prítomným petíciu „Nenecháme sa očipovať“.  
 
PhDr. Bujnová, CSc., kronikárka mesta  – žiadala o akceptovanie materiálu Zápis do 
kroniky mesta za rok 2007, ktorý spracovala a bol odporučený na schválenie aj Komisiou 
kultúry MsZ. Žiadala o vysvetlenie a jednotné stanovisko, čo tam poslanci chcú.    
 
Mgr. Balžanka – vyzval prítomných poslancov, ak majú námietky voči tomuto materiálu, 
aby ich odovzdali písomne Ing. Zimmermannovi, predsedovi Komisie kultúry MsZ.  
 
Pani Podracká, občan – podala písomný podnet na preverenie stavby kvetinárstva na 
Križovatke, či je v súlade s ÚPN a či je stavebné povolenie vydané v súlade so stavebných 
zákonom. Žiadala písomnú odpoveď.  Často sa stretáva so svojvôľou stavebníkov, napr. pri 
Belianskom jazere sa stavbou chaty zničilo životné prostredie. 
Pýtala sa na možnosť obnovenia prameňa pod mostom (Ul. 1. mája).  
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K. Balážfy, občan – vyslovil nespokojnosť s poplatkom za komunálny odpad, súhlasil 
s písomným  vysvetlením.  
 
I. Beňo, poslanec MsZ – tlmočil pripomienky občanov Križovatky, ktorí žiadali upozorniť    
taxikárov, ktorí stoja na parkovisku pri Bille a zostávajú po nich ohorky z cigariet. Poďakoval 
za úpravu kruhovej obchádzky na Križovatke.   
 
Mgr. Balžanka, primátor mesta – vyslovil  kritiku voči obyvateľom a návštevníkom 
Banskej Štiavnice. Mesto vynakladá značné prostriedky na údržbu verejnej zelene a čistotu 
verejných priestranstiev. Niektorí ľudia si to nevážia a spôsobené škody vyvolávajú ďalšie 
investície. (Napr. vysadené tuje pri vstupe do mesta, ktoré boli odcudzené.) Požiadal 
poslancov, občanov, širokú verejnosť, aby si vážili svoje mesto a okolie.  Mesto sa snaží 
skrášľovať  a rozvíjať. 
 
Ing. Mojička, poslanec MsZ – poďakoval za obyvateľov Ing. Hlinkovi za realizáciu 
verejného osvetlenia na Ul. SNP.   
 
PaedDr. Klauz, poslanec MsZ – z budov postavených na Ul. SNP (okále)vyúsťuje na 
súkromné pozemky odpad a fekálie, žiadal o riešenie kanalizácie a napojenie do existujúcej 
siete. 
Upozornil na opakované rušenie nočného pokoja a verejného poriadku  prevádzkami na 
Dolnej ulici (Pražovňa a 6/4), žiadal riešiť.  
 
Mgr. Balžanka – na základe rokovania s náčelníkom MsPo,    náčelníkom OO PZ, 
konzultácie s vedúcim Odd. KCRaŠ bude v priebehu mesiaca prepracované VZN, resp. 
vypracované nové VZN, týkajúce sa  otváracích hodín, poriadku na verejných priestranstvách, 
ktoré bude riešiť aj túto časť mesta a bude určovať prísnejšie podmienky. Návrh VZN by mal 
byť schválený v júlovom MsZ. 
 
Prof. RNDr. Hilbert – upozornil  na ďalšie poškodzovanie Botanickej ulice nákladnými 
autami, sú vypadané kocky a sú poškodené celé pásy cesty. 
 
Ing. Prefertusová, ved. odd. výstavby – úprava Botanickej ulice sa bude realizovať v 24. 
týždni t. r.  
 
MVDr. Ďurkan, poslanec MsZ  -  vyslovil nespokojnosť s úpravou verejných priestranstiev 
a kosením na Drieňovej, žiadal odstrániť samonálet na Bratskej ulici pri garážach. Žiadal 
skontrolovať postupy kosenia na Drieňovej.  
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ – tlmočil požiadavku občanov Spojnej ulice, kde občan robí 
stavebnú úpravu pozemku (asi bez stavebného povolenia). Boli zvýšené múry, ktoré sú na 
mestskom majetku. Žiadal preveriť, či bola stavba povolená.   Je tiež narušená miestna 
komunikácia. Žiadal písomnú odpoveď.  Ak bola stavba povolená, žiadal vlastníkom 
susedných nehnuteľností oznámiť, prečo neboli účastníkmi konania.   
Ďalej z Komisie obchodu, služieb a CR – Mestský úrad nemá schválenú koncepciu CR, žiadal 
vysvetlenie.  
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Ing. Marko, ved. Odd. KCRaŠ – ide o strategický materiál, ktorý nie je možné stvoriť zo 
dňa na deň.  Uskutočnilo sa rokovanie s rakúskou spoločnosťou, spolu s PM Kapustom, 
hľadali sa možnosti spracovania tohto materiálu.  
Komisia OSaCR dostala na rokovanie spracovaný materiál združením turizmu, v spolupráci 
s odd. KCRaŠ krátkodobý rozvoj CR, komisia ho odmietla ako celok. Myslí si, že niektoré 
veci boli dobré. Pri svojej prezentácii na funkciu ved. Odd. KCRaŠ spracoval materiál 
týkajúci sa cestovného ruchu, kultúry, športu, materiál je k dispozícii.  
 
RNDr. Bačík – diskusia prebehla na Komisii OCRaŠ, kde bol predložený materiál 
„Aktualizácia a predbežné plnenie dokumentu“, ktorý mal nahradiť koncepciu. Ak je tomu 
tak, treba  dať materiál  k dispozícii poslancom a zverejniť ho na internete.  
 
Ing. Marko – komisii bol materiál poskytnutý na  pripomienkovanie, ale táto k nemu 
nezaujala žiadne stanovisko. Materiál bol však stopnutý komisiou.  
 
RNDr. Bačík – mesto schválilo pre rok 2008 dva mil. Sk na rozvoj cestovného ruchu, čo bolo 
podmienené spracovaním priorít CR. Spýtal sa, koľko bolo z tejto čiastky minuté. Upozornil, 
že bol porušený rozpočet na podporu CR.   
 
Ing. Marko – materiál bol odmietnutý, cestovný ruch nie je to, čo robia zamestnanci mesta, 
ale robí sa pre podnikateľov a pre ľudí, ktorí z toho žijú.  
 
Mgr. Balžanka – žiadal uvedený podnet prediskutovať na Komisii obchodu, služieb a CR.  
 
RNDr. Bačík – navrhol zverejňovať na internete zápisnice z MsZ a prezenčné listiny.  
Ďalej na kvalitu Štiavnických novín sú rôzne názory, predchádzajúci šéfredaktor sa rokovaní 
MsZ zúčastňoval a bol viac informovaný. Upozornil, že sa zverejňujú informácie, ktoré nie sú 
pravdivé. (financie pre ZŠ J. Horáka).  
Žiadal preveriť vozenie zeme na Povrazník ku kotolni. Ide o značné množstvo.  
 
PhDr. Šemoda, poslanec MsZ – spýtal sa, či Mesto pristúpilo k prehodnoteniu Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta, v súvislosti s predajom pozemkov (interpelácia poslanca 
Ivašku na predposlednom MsZ).  
 
Ľ. Barák, poslanec MsZ -  k problému kosenia v meste sa vyjadril, že by sa mali na ňom 
podieľať aj bytové spoločenstvá, napr. pri rodinných domoch si vlastníci pokosia. Informácie 
by mali byť zverejňované v Štiavnických novinách.   
Riaditeľka ZŠ J. Kollára by mala spracovať harmonogram využívania športovísk, taktiež 
uvažovať aj o riešení ostatných voľných plôch okolo školy.   
 
Mgr. Palášthy, poslanec MsZ – na Drieňovú bol schválený finančný príspevok na oplotenie, 
treba to dotiahnuť. Ihrisko je využívané, navrhol skrášlenie okolia.  
Navrhol preveriť možnosť prepojenia Okrúhlej ulice na Úrad práce (napr. cez areál Stavasty, 
alebo Štiavnických strojární).  
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Ing. Blaškovičová, poslanec MsZ  - v rámci interpelácií viackrát odznela pripomienka na zlý 
zvukový záznam vysielaných záznamov z MsZ prostredníctvom VIO TV, treba sa tým 
zaoberať. (používanie mikrofónu, zvoliť inú rokovaciu miestnosť). 
Spýtala sa, či by bolo možné uvažovať s monitorovaním mestskej zelene prostredníctvom 
kamerového systému. Mestu chýba koncepcia údržby verejnej zelene, navrhla problémom 
zaoberať sa v zime.   
Poďakovala pracovníkom MsÚ pri zabezpečovaní Dňa detí na Štefultove.  
 
Mgr. Balžanka -  zvukový záznam nie je v kompetencii Mesta. Údržba verejnej zelene, 
miestnych komunikácií, operatívne komunikuje s Ing. Hlinkom.  
 
Ing. Palovič, poslanec MsZ – odovzdal písomné interpelácie prednostke MsÚ, požiadal 
o písomnú odpoveď.  
 
H. Koťová, poslankyňa MsZ – spýtala sa riaditeľa RN, n. o., či je v nemocnici bezbariérové 
WC.  
Na Ul. J. K. Hella č. 18 nie je upravená rozkopávka po vodovode. 
Na Ul. Bratskej (pri pánovi Ferkovi) sú kontajnery v ceste, žiadala ich premiestnenie.   
  
Mgr. Hasara, riaditeľ RN, n. o. – bezbariérové WC sú na oddeleniach nemocnice, sú 
prístupné.  
 
Ing. Hlinka, odd. PaSM – kontajnery na Bratskej ulici sa nedajú umiestniť inak, lebo by ich 
nebolo možné vyprázdniť. 
 
P. Ivaška, poslanec MsZ – poďakoval za vyhradenie miesta na kontajnery na Dolnej ulici, 
žiadal osadenie spomaľovacích prahov na Dolnej ulici, autá chodia čoraz rýchlejšie.  
Zvislé značenie pri prechodoch pre chodcov treba preveriť.  
 
Mgr. Balžanka - stretnutie poslancov za II. volebný obvod s občanmi mesta sa uskutoční  
18. 6. 2008  o 17.00 hod. v ZŠ J. Horáka. 
Stretnutie poslancov s občanmi Šobova a Pod Kalváriou sa uskutoční osobitne v inom 
termíne.  
 
P. Ivaška – spýtal sa na detské ihriská, ktoré sú momentálne zatvorené, kedy sa otvoria.  
Mgr. Babiaková – odpovedala, že sa uskutočnila kontrola detských ihrísk Štátnou obchodnou 
inšpekciou, tie, ktoré nevyhovujú normám, sú zatvorené.  Ihriská vybudovali občianske 
združenia, ale je aj v záujme mesta, aby boli v poriadku. Mesto oslovilo dodávateľov,  
vyčlenilo čiastku  100 tis. Sk na drobné úpravy, výmenu piesku. Termín otvorenia je do 30. 6. 
2008.  
 
P. Ivaška – spýtal sa riaditeľa BS, s. r. o., kedy bude obnovená platba prostredníctvom SIPO, 
žiadal MsÚ o zvolanie spoločného stretnutia s BS, s. r. o., kde by sa doriešili platby, spýtal sa 
na základe čoho BS vyúčtovala 1 platbu navyše, na ktorú nemala nárok. Najväčší vplyv na 
spoločnosť má Dozorná rada a Valné zhromaždenie. Požiadal právnika MsÚ, aby problém 
riešil, inak bude nútený podať trestné oznámenie.  
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Ing. Jakubovie, konateľ BS, s. r. o. – podaní má viac, reklamácie budú vybavené do 30 dní 
písomne, platbu zaplatiť sú povinní všetci.  
 
Ing. Michna, poslanec MsZ – žiadal zverejnenie podaných projektov za roky 2004 – 2006.  
 
RNDr. Bačík, poslanec MsZ – Ekonomická komisia MsZ – upozornila, že návrh uznesenia 
na rokovanie vlády SR je jednostranne zameraný len na cestovný ruch,  čo považujú za 
rizikový faktor, treba riešiť priemysel, aby sa zvýšila zamestnanosť v regióne a počet 
uznesení by bolo vhodné znížiť.    
 
 
15. Záver  
 
Po vyčerpaní programu rokovania Mestského zastupiteľstva primátor mesta poďakoval 
prítomným za účasť a trpezlivosť a zasadnutie o 17.45 hod. ukončil.  
 
Celý priebeh rokovania 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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