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Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 
konaného dňa 19. mája 2008 

 
 

Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Oprava uznesenia č. 209/2007 – Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka    
3.  Informatívna správa k výjazdovému zasadnutiu vlády 
4.    Rôzne 
5.    Záver 
 

Prítomní:  
1. Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta  
2. poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Ivan Beňo,  
                            Ing. Miriam Blaškovičová, MVDr. Stanislav Ďurkan,  
                            Peter Ivaška, Helena Koťová,  Ing. Ján Mojička,  
                            Ing. arch. Peter Mravec, Mgr. Karol Palášthy,    
                            PhDr. Peter Šemoda, Ing. Marián Zimmermann  
  
    Ospravedlnení:  Ing. Juraj Čabák, Prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD.,  PaedDr. Milan Klauz,         
                              Ing. Ondrej Michna,  Ing. Slavomír Palovič  
                     
     Na rokovaní bola 71 %-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  
      
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 
                                          JUDr. Dušan Lukačko, náčelník MsPo 
                                          PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  
                                          Ing. Jaromír Piliar, vedúci organizačného odd. 
                                          Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. KCRaŠ  
                                          Marek Kapusta, projektový manažér mesta 
10. Ostatní prítomní: 
VIO TV   
Helena Podracká, KSS  
PhDr. E. Bujnová, CSc., kronikárka mesta + ŠN 
Ing. arch. Ľubica Paučulová  
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1. Otvorenie 
Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvoril a ďalej viedol  
Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta.  Privítal prítomných poslancov MsZ, prizvaných hostí  
a ostatných prítomných. Ospravedlnil neprítomných poslancov. Predložený  program 
rokovania schválili všetci prítomní poslanci.  Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil 
poslancov Ing. arch. Petra Mravca  a MVDr. Stanislava Ďurkana.  
Za skrutátora bola určená poslankyňa MsZ Ing. Miriam Blaškovičová.      
Písaním zápisnice bola poverená Eva Turányiová, zamestnankyňa MsÚ. 
 
2. Oprava uznesenia č. 209/2007 – Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka  
   
Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložil ju primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka, 
spracoval ju Marek Kapusta, projektový manažér mesta.  
Mgr. Balžanka -   v decembrovom MsZ bol schválený uznesením č. 209/2007 záujem Mesta 
zapojiť sa do výziev MV a RR SR,  nasmerovaných do rekonštrukcie základného školstva 
a skvalitnenia infraštruktúry v rámci ZŠ. Pripravila sa žiadosť a projektová dokumentácia  na 
rekonštrukciu ZŠ J. Horáka. Projektový manažér projekt odovzdal na MV a RR SR dňa 13. 
mája 2008, projekt bol prijatý bez výhrad, avšak žiadosť bola na formálnu úpravu uznesenia. 
Z tohto dôvodu je na dnešné mimoriadne rokovanie predložený upravený návrh uznesenia.  
 
Diskusia:    
Ing. arch. P. Mravec – spýtal sa v súvislosti s prijatým uznesením, či je v oprave uznesenia  
vyčlenená budova I. stupňa a vonkajšie ihriská. 
 
M. Kapusta -  pôvodné náklady boli asi 60 mil. Sk, v čase keď vyšla výzva, bolo vyhlásené 
smerné číslo na žiaka 70 tis. Sk ako maximum, čo predstavuje celkovú čiastku asi 35 mil. Sk. 
Mesto je týmto limitované. PD je pripravená na celý súbor objektov.  
 
Ing. Blaškovičová – v materiáli je uvedené, že 5 % uvedenej sumy financuje mesto, spýtala 
sa, či sa bude na financovaní nákladov podieľať aj ZŠ J. Horáka.  
 
M. Kapusta – 5 % je priame spolufinancovanie projektu, nad 5 % bola príprava PD, čo nie je 
zahrnuté v celkovej sume, na týchto nákladoch sa podieľala ZŠ J. Horáka. PD je oprávnený 
náklad (na objekty, ktoré budú realizované).  
 
Mgr. Palášthy – čo v prípade, že projekt nebude úspešný. V tom prípade to bude mesto stáť 
1,5 mil. Sk.   
 
RNDr. Bačík -  čiastku by bolo možné hradiť z rozpočtu školy. Spolieha sa na to, že suma je 
odhadnutá dobre, je vecou ponuky, aká bude celková cena.   
   
M. Kapusta – rozpočet je robený v zmysle záväzných rozpočtových pravidiel MV a RR, je to 
rozpočtované softvérmi,  druhá vec je verejná súťaž, až tam sa zistí celková cena. Mesto 
postupovalo podľa záväzných pravidiel ministerstva.   
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Ing. arch. Paučulová, občan – spýtala sa za rodičov žiakov ZŠ A. Sládkoviča, ako sa bude 
postupovať  vo väzbe na existenciu budovy A. Sládkoviča, na Komisii výstavby sa  
diskutovalo o problematike budovy I. stupňa ZŠ J. Horáka, ktorá je v rámci PD 
naprojektovaná, avšak je sporná. Aké ďalšie kroky v rámci racionalizácie ZŠ budú 
nasledovať, rodičia žiakov nie sú informovaní. Či sa bude opravovať neopraviteľné a aký je 
osud hlavnej budovy ZŠ A. Sládkoviča.   
 
Mgr. Balžanka -  mimoriadne MsZ nemá ambíciu ísť do hĺbky v tejto téme. Otázka je 
aktuálna, pred MsZ na túto tému diskutoval s niektorými poslancami MsZ. V krátkej dobe sa 
uskutoční stretnutie Komisie školstva MsZ a riaditeľov zúčastnených škôl. Mesto dostalo 
stanovisko MŠ SR, ktoré vyhovelo žiadosti samosprávy Mesta Banská Štiavnica o vyradenie 
ZŠ A. Sládkoviča zo siete škôl. Treba zladiť rekonštrukčné práce. Toto nie je predmetom 
dnešného rokovania.  
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 107/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia Základnej školy J. Horáka v Banskej Štiavnici“, ktorý je realizovaný 
pre Základnú školu Jozefa Horáka, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica, 

2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
3. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 

vo výške 1 742 290,73  Sk. 
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                                        12/0/0 
 
3. Informatívna správa k výjazdovému zasadnutiu vlády 
 
Prílohu zápisnice tvorí návrh uznesenia vlády SR. Mgr. P. Balžanka – materiál je výňatkom 
celkovej správy k výjazdovému zasadnutiu vlády, ktorého prípravou  bola samospráva Mesta 
Banská Štiavnica poverená Úradom vlády SR a Ministerstvom hospodárstva SR k príprave 
výjazdového zasadnutia vlády dňa 4. 6. 2008. Materiál je rozsiahly a podlieha 
odkomunikovaniu zo strany BBSK, čo sa uskutoční dnes o 15.00 hod., a medzirezortnému 
pripomienkovaniu koordinovanému MH SR. Uznesenia boli formulované priamo do gescií 
jednotlivých ministerstiev vo vzťahu k ich plneniu. Verí, že aspoň niektoré prejdú do podoby 
schválenia a v najbližšom období budú zrealizované.  Je cťou nášho mesta, že bude hostiť 
výjazdové zasadnutie vlády, je to vhodný spôsob na poukázanie prírodného a kultúrneho 
a historického bohatstva nášho mesta a regiónu ako destinácie veľmi ambicióznej  na rozvoj 
cestovného ruchu.   
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Diskusia:  
Ing. arch. Mravec – nie je mu jasný bod B.13. – doriešiť finančné vyrovnanie medzi Lesmi 
SR, š. p. a Mestom Banská Štiavnica.  
 
Mgr. Balžanka  – objekt bol poskytnutý v minulosti rezortu hospodárstva na umiestnenie 
generálneho riaditeľstva lesov. K tomuto nedošlo, došlo k reštrukturalizácii podnikov 
zaoberajúcich sa lesným hospodárstvom, GR bolo umiestené v Banskej Bystrici, tento objekt, 
ktorý bol venovaný za 1, Sk zostal prázdny. Dohoda bola taká, že v prípade predaja tohto 
objektu výnos z predaja dostane Banská Štiavnica, očistený o náklady súvisiace 
s rekonštrukčnými prácami a s predajom. Výnos mestu zatiaľ nebol poukázaný. Mesto 
komunikuje s funkcionármi Štátnych lesov i priamo s ministerkou.   
 
Ľ. Barák – do bodu B.40. ministrovi školstva navrhol zaradiť dokončenie športového areálu, 
a to konkrétne  tribúny, na ktorý mesto už viackrát podávalo projekt, vždy bol zamietnutý.  
 
Mgr. Balžanka – mesto bolo upozornené úradom vlády, že časť uznesení pôjde  
do pripomienkového konania,  časť bude zverejnená.  
Mesto bude na rokovaní  predkladať balík uznesení, ktoré sa budú týkať rezervy vlády. Budú 
to priame projekty, týkajúce sa plavárne, všešportového areálu,  alternatíva na ľadovú plochu.  
 
Ľ. Barák – ministrovi kultúry – navrhol zabezpečiť inštitúciu ohľadne cestovného ruchu, 
vhodný priestor je v dome na Nám. sv. Trojice, ktorý patrí pod MK SR. V tomto dome by 
bolo možné zriadiť detašované pracovisko pre sekciu kultúrneho dedičstva SR.   
 
Mgr. Babiaková – v bode B.3. je uvedený tento návrh, v prípade že nebude schválený, mesto 
navrhne zriadiť funkciu koordinátora lokalít UNESCO.  
 
Mgr. Balžanka – uznesenie je koncept, ktorý bude predložený vláde a jednotlivým 
ministerstvám, sekciám, bude odkomunikovaný s BBSK.  
 
Ing. Mojička – v bode B.12. – spýtal sa, či sú v prílohe zahrnuté aj parcely v rámci Kalvárie, 
prístupové cesty.  
 
Mgr. Balžanka – parcely sú evidované na Odd. PaSM  ako sporné vo vzťahu k lesom a RB, 
š. p.. Snahou je získať ich do vlastníctva mesta. Je tam aj prienik určitých pozemkov, ktoré 
boli dané do Kalvárskeho fondu, a neboli predmetom výmeny.   
 
RNDr. Bačík – v bode B.16. – navrhol preferovať spojenie medzi Budapešťou a Banskou 
Štiavnicou, cesty v tejto trase sú v „katastrofálnom“ stave. Cestu Hontianske Nemce a Banskú 
Štiavnicu zaradiť do I. kategórie. Banská Štiavnica nie je tranzitný smer. Pomohlo by to 
rozvoju mesta.  
V bode C.2. Odporúčanie BBSK – „výraznejšie vplývať na revitalizáciu stredného odborného 
školstva v okrese Banská Štiavnica“, navrhol formulovať „stredného školstva“. 
Deklaroval prístup BBSK-  z majetku, ktorý spravovala ZSŠOaS, odsúhlasil BBSK za 
posledných 12 mesiacov predaj majetku  v hodnote 12 mil. 770 tis. Sk. Peniaze nie je vidieť 
v okrese Banská Štiavnica. Podpora a vplyv revitalizácie SŠ v Banskej Štiavnici nie je. 
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Mgr. Balžanka – dnes o 15.00 hod. sa uskutoční rokovanie s predsedom BBSK, vedením 
mesta  a poslancom VÚC za náš okres Ing. M. Zimmermannom.  Bude priestor, aby oddelenie 
školstva, kultúry  a regionálneho rozvoja sa vyjadrilo k materiálu. Snahou mesta je získať čo 
najviac. Aj keď z  predchádzajúcich skúseností župa vždy prijala niektoré úlohy na seba, 
s ktorými sa stotožňovala a snažila sa získať niečo aj v rámci VÚC.    
 
Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  
 

Uznesenie č. 108/2008 
 

Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     Informatívnu správu k Výjazdovému zasadnutiu vlády SR v Banskej Štiavnici, ktoré sa  
     uskutoční dňa 4. júna 2008.   
 
Prítomných 12, hlasovalo 12.                                                                                         12/0/0 
 
4. Rôzne  
PhDr. P. Šemoda – v lokalite Povrazník a Hornej huty nie je vôbec mestský rozhlas, či sa to 
bude riešiť.  
 
Ing. M. Zimmermann – zaujímal sa o spracovaný materiál, ktorý bude predložený na 
výjazdové zasadnutie vlády. Žiadal materiál poskytnúť poslancom MsZ v elektronickej 
forme.  
 
Mgr. Balžanka – materiál je pripravený, je k dispozícii na pripomienkovanie jednotlivých 
ministerstiev, koordinačného orgánu – MH, VÚC, bude k dispozícii poslancom MsZ a na 
rokovanie komisií MsZ.  
 
Ľ. Barák – upozornil, že na Hájiku nefunguje mestský rozhlas.  
 
P. Ivaška – inicioval stretnutie poslancov za I. a II. volebný obvod s občanmi mesta. 
Spýtal sa, kedy sa uskutoční pracovné stretnutie s Bytovou správou, s. r. o., už dva mesiace 
nie je občanom umožnená platba nájomného cez SIPO.  
 
Ing. Zimmermann – spýtal sa, aký bude program výjazdového zasadnutia vlády, akú úlohu 
a priestor budú mať poslanci MsZ.  
 
Mgr. Balžanka -  program je štandardný,  o 9.00 hod. sa očakáva príchod premiéra 
s vybranými ministrami na rokovanie s primátorom mesta, pred 10.00 hod. bude presun 
skupiny na miesto rokovania – starý zámok, rytierska sála. Rokovanie bude od 10.00 hod. do 
12.00 hod, prípadne 13.00 hod. V týchto priestoroch bude  poskytnutý  obed, nasledovať bude 
tlačová konferencia vedená premiérom. Priestor bude vytvorený  na bilaterálne rokovania 
jednotlivých členov vlády,  pre novinárov, prezentovanie mesta, regiónu. Od 13.00 do 16 
budú prebiehať parciálne návštevy niektorých inštitúcií (škôl, nemocnice, podnikov) 
príslušnými ministrami, v sprievode kompetentných zamestnancov.   Program je obmedzený 
počasím a programom jednotlivých ministrov.  
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Ing. arch. Mravec – prezentoval požiadavku obyvateľov Drieňovej, ktorí žiadajú 
veľkokapacitný kontajner (usadlosť smerom za hotelovou akadémiou). 
Žiadal odstránenie VN rozvodov na Dolnej ružovej ulici (zostali tam stĺpy). 
Spýtal sa ako je pripravené riešenie havarijného stavu oporného múru na Lichardovej ulici.  
Mal pripomienky k analytickej časti materiálu predkladaného na rokovanie vlády, hlavne 
k časti, ktorú spracoval úrad práce. 
 
Mgr. Babiaková – oprava múru je zahrnutá v rozpočte mesta pre tento rok, mesto má 
k dispozícii statický posudok. 
 
Mgr. Balžanka – mesto dostalo pokyn, v akej štruktúre má byť materiál na rokovanie vlády 
pripravený. Spracovaný materiál erudovane pokrýva požiadavky regiónu.  
 
H. Koťová – prezentovala žiadosť „vozičkárov“, pre ktorých v RN, n. o. nie sú vytvorené 
WC, žiadala k problému vyjadrenie riaditeľa RN, n. o.  
 
JUDr. Lukačko -  v rámci pripravovaného materiálu neodznela požiadavka ohľadne 
bezpečnosti nášho mesta, je tu CHKO, sú tu vandali, motorkári.  Navrhol posilniť zložku 
stráže prírody a krajiny, lesnú stráž, posilnenie štátnej polície technikou. Ak  chce mesto 
vytvoriť rozvinutý cestovný ruch, musí tu byť čisté a bezpečné prostredie.  
 
Mgr. Balžanka – Mesto oslovilo každého predstaviteľa inštitúcie v Banskej Štiavnici,  aj 
SOP a SAŽP, aj vedenie OO PZ (materiál by mali predložiť v priebehu dňa).  
 
(pozn. v priebehu dňa bolo Mesto informované, že zasadnutie vlády sa uskutoční 3. 9. 2008).  
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5. Záver 
 
O 10.05 hod. primátor mesta ukončil mimoriadne zasadnutie MsZ a prítomným poprial pekný 
zvyšok dňa.  
 
Celý priebeh mimoriadne 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  
 
 
 
 
 

O v e r o v a t e l i a : 
 
 
 
 

I. overovateľ                                                                                     II. overovateľ 
Ing. arch. Peter Mravec                                                                    MVDr. Stanislav Ďurkan  
 
 
 
Zapísala:  
Eva Turányiová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

v Banskej Štiavnici, konaného dňa 19. mája 2008 
 

 
 
 
1. Otvorenie  
 
2. Oprava uznesenia č. 209/2007 – Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka    
 

Uznesenie č. 107/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
A. s c h v a ľ u j e  
    1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu   
        „Rekonštrukcia Základnej školy J. Horáka v Banskej Štiavnici“, ktorý je realizovaný pre     
        Základnú školu Jozefa Horáka, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica,  
        a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho   
        rozvoja mesta Banská Štiavnica, 
    2.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
    3. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.  
        vo výške 1 742 290,73  Sk. 
 
 
3.  Informatívna správa k výjazdovému zasadnutiu vlády 
 

Uznesenie č. 108/2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  
A. b e r i e   n a   v e d o m i e  
     Informatívnu správu k výjazdovému zasadnutiu vlády SR v Banskej Štiavnici, ktoré sa  
     uskutoční dňa 4. júna 2008.   
 
 
4. Rôzne 
 
5. Záver 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


