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KOMUNÁLNE VOĽBY
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KOMUNÁLNE
VOĽBY 2010 

M
estská volebná 

komisia v Banskej 

Štiavnici podľa § 23 

zákona SNR č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov samo-

správy obcí v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje, že pre 

voľby primátora mesta zare-

gistrovala týchto kandidátov:

1. Nadežda Babiaková, Mgr. 

56 rokov, prednosta Mestského 
úradu, Banská Štiavnica, 1. mája 
7, koalícia politických strán a po-
litických hnutí Smer - sociálna de-
mokracia, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Slovenská 
národná strana

2. Pavel Bačík, RNDr. 48 
rokov, riaditeľ, Banská Štiavnica, 
MUDr. J. Straku 1536/11, nezávislý 
kandidát

3. Pavol Balžanka, Mgr. 34 
rokov, psychológ, Banská Štiavni-
ca, Samuela Mikovíniho 578/12, 
koalícia politických strán a politic-
kých hnutí Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická 
strana, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sloboda a Solidarita, Most-
Híd

4. Andrej Boroška 29 rokov, 
referent, Mesto Banská Štiavnica, 

Slovenská ľudová strana
5. Marcela Chovanová, JUDr. 

57 rokov, riaditeľka Správy katastra, 
Banská Štiavnica, 1. mája 1, nezávis-
lý kandidát

6. Štefan Marko 45 rokov, 
podnikateľ, Banská Štiavnica, Ilijská 
18, Strana demokratickej ľavice

Banská Štiavnica dňa 11. 10. 2010

Ivan Petrinec

predseda mestskej volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby 
primátora mesta 27. 11. 2010

M
GR. NADEŽDA BA-

BIAKOVÁ, KANDI-

DÁTKA NA PRIMÁ-

TORKU MESTA BANSKÁ 

ŠTIAVNICA ZA KOALÍCIU 

SMER-SD, ĽS-HZDS A SNS

56 rokov, prednostka Mestského 
úradu v Banskej Štiavnici

V štátnej správe a samospráve 
pracujem nepretržite od roku 1977, 
od roku 1995 až do súčasnosti ako 
prednostka Mestského úradu v 
Banskej Štiavnici. Za primátorku 
nášho mesta kandidujem za koalí-
ciu Smer-SD, ĽS-HZDS a SNS, s jej 
spoločným volebným programom sa 
absolútne stotožňujem. Dominujú v 
ňom nasledovné priority - čestnosť, 
odbornosť a transparentnosť a za-
bezpečenie potrieb a rozvoja nášho 
mesta pre plnohodnotný život nás 
všetkých. O funkciu primátorky sa 
uchádzam prvýkrát. Viem, že práca v 
samospráve nie je ľahká a nie je ľahké 
ani postavenie primátora. Na jednej 
strane sú požiadavky občanov a na 
druhej fi nančné možnosti. Finančná 
a hospodárska kríza sa dotýka aj sa-
mospráv a nie je jednoduché skĺbiť 
riešenia potrieb, rozvoj mesta a fi -

nančné možnosti. Základom úspeš-
ného rozvoja mesta Banská Štiavnica 
je dobrá stratégia s využitím existu-
júceho potenciálu mesta a spoluprá-
ca s podnikateľmi s cieľom rozvoja 
podnikateľských aktivít s vytvorením 
nových pracovných príležitostí a za-
pojenie čo najviac obyvateľov do 
činnosti samosprávy. Mesto Banská 
Štiavnica má veľký potenciál vo svo-
jej jedinečnosti, v možnosti postaviť 
rozvoj na využití lokality UNESCO a 
možnosti rozvoja cestovného ruchu. 
Stav sociálno-ekonomickej situácie 
v meste si vyžaduje využiť potenciál 
regiónu, pamiatky, prírodu, tajchy, 
dobudovanie infraštruktúry a služieb 
pre zmiernenie sezónnosti. A pre-
to je dôležité pokračovať v obnove 
historických objektov, podporovať 
vznik nových ubytovacích a stravova-
cích zariadení, vytvárať podmienky 
pre investorov, zlepšiť infraštruktúru 
ciest a komunikácií, zasadiť sa za udr-
žanie inštitúcií v meste, za realizáciu 
uznesenia vlády SR č.593/2008 úlo-
hy B12 prípravu projektovej doku-
mentácie vybudovania cesty I. triedy 
Hronská Breznica – Banská Štiavnica 
– Hontianske Nemce a jej postupnú 
realizáciu. Vytvárať podmienky pre 

rozvoj cestovného ruchu a plne vy-
užiť Zákon o podpore cestovného 
ruchu a Zákon o ochrane a rozvoji 
územia Banskej Štiavnice a okolia. 
Úlohou samosprávy bude vytvárať 
podmienky pre zamestnanosť a v 
tejto oblasti úzko spolupracovať s 
podnikateľmi na území mesta a okre-
su. Medzi priority novovzniknutej 
samosprávy po voľbách 2010 bude 
patriť aj bytová výstavba, riešenie 
voľnočasových aktivít detí a mládeže, 
rozvoj školstva, podpora školských 
pracovísk, rekonštrukcia pamiatko-
vých objektov, rekonštrukcia ob-
jektu Kammerhofská č.1 na účely 
kultúrneho centra, podpora kultúry 
a športu, zachovanie akademických 
a baníckych tradícií, udržanie a skva-
litnenie zdravotníckych služieb, rie-
šenie tepelného hospodárstva, ale aj 
riešenie dôstojných podmienok pre 
našich seniorov, mladých ľudí a soci-
álne slabé skupiny obyvateľov. V B. 
Štiavnici žije a pôsobí veľa šikovných 
mladých ľudí a naším cieľom bude 
zapojiť ich do plnenia úloh súvisia-
cich s rozvojom mesta. Na realizácii 
týchto cieľov chcem spolupracovať 
so všetkými, ktorým záleží na rozvoji 
Banskej Štiavnice a naše jedinečné 

mesto, naozajstný klenot medzi slo-
venskými i európskymi mestami, ale 
aj obyvatelia, ktorí v ňom žijú a budú 
žiť aj v ďalších rokoch, si to plne za-
slúžia. Vážení spoluobčania, za vašu 
dôveru sa vám v prípade zvolenia 
za primátorku nášho mesta odvďa-
čím tou najužšou a najúčinnejšou 
vzájomnou spoluprácou v prospech 
ďalšieho rozvoja Banskej Štiavnice. 
Mojím želaním je len jedno, nech 
voľby dopadnú akokoľvek, nech sa 
nášmu mestu darí a nech sa rozvíja v 
prospech lepšieho života obyvateľov 
v ňom a nech v našom meste vládne 
ľudské porozumenie a tolerancia.

Mgr. Nadežda Babiaková
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V
ážení spoluobčania, 

mám 48 rokov, skoro 

celý svoj život som 

občanom Banskej Štiavnice. 

Bývam na sídlisku Drieňová. 

V komunálnych voľbách sa 

uchádzam o vaše hlasy. 

Vážim si naše zákony, aj našu  
ústavu, ktorá v článku 30 dáva ob-
čanovi právo voliť a byť volený. Vá-
žim si aj zákon o voľbách do samo-
správ obcí, ktorý určuje, že volebná 
kampaň začína 17 dní pred konaním 
volieb.  A hlavne si vážim demokra-
ciu  so všetkým, čo nám priniesla.  
Nie je to len sloboda a právo,  ale aj 
väčšia zodpovednosť za veci verej-
né. Vždy som si vážil  a snažil som sa 
hájiť  verejný záujem občanov. Vždy 
mi prekážali činy, ktoré upierali a 
obmedzovali základné demokratic-

ké princípy v štáte, v spoločnosti, 
v zamestnaní, ale aj v tejto našej 
malej štiavnickej komunite. Stav, do 
ktorého dospel vývoj,  bol jedným 
z hlavných dôvodov, prečo som sa 
rozhodol kandidovať na primátora 
mesta.

 Skúsenosti z predchádzajúcich 
povolaní a z práce v samospráve 
ma viedli k tomu, aby som zozbieral 
podpisy na petičné hárky  a uchá-
dzal sa o dôveru spoluobčanov v 
súťaži o primátorskú stoličku ako 
nezávislý kandidát. 

 Ôsmy rok som poslancom mest-
ského zastupiteľstva. Zastával som 
funkcie predsedu  v komisiách eko-
nomickej, školskej, obchodu, služieb 
a cestovného ruchu. Šestnásť rokov 
som bol riaditeľom školy na Pov-
razníku  a posledné dva roky som 
robil  konateľa a riaditeľa  Bytovej 

správy, s.r.o. Počas tejto práce v sa-
mospráve a v zamestnaniach som 
sa stretával s problémami, ktoré 
ľudí trápili. Často som sa dostal na 
hranicu mojich možností ovplyvniť 
niektoré veci verejné a nedokázal 
som ľuďom účinne pomôcť. Viac-
krát som vyjadril nesúhlas  s niekto-
rým nakladaním s majetkom mesta 
a BBSK, s prideľovaním niektorých 
bytov, ale vždy som podporil rozvoj 
a verejný záujem. Toto sú ďalšie dô-
vody mojej kandidatúry.

Môj volebný program dostanú 
občania do poštových schránok a je 
dostupný na internete,  na stránke 
pavelbacik.sk. Kandidujem za myš-
lienky volebného programu, kandi-
dujem za hodnoty, ktoré si vážim 
a uznávam, za hodnoty, pre ktoré 
som aj niečo urobil. Ponúkam  nový 
prístup k starým problémom, hos-

podárnu, otvorenú a transparentnú 
samosprávu nášho mesta. 

V prípade môjho zvolenia budem 
primátorom v  dobrom i v zlom pre 
všetkých,  nielen pre niektorých. 
Dvere mojej pracovne budú, tak 
ako doteraz,  vždy otvorené pre 
všetkých spoluobčanov. Som pri-
pravený pomôcť pri riešení prob-
lémov.

Verím, že občania využijú právo 
voliť a vyberú najvhodnejšieho z 
kandidátov. 

Verím v korektnú kampaň a dú-
fam, že túžba po moci nevyvolá  
rozmery kampane v roku 2006.

V prípade vášho záujmu o čokoľ-
vek sa s vami rád porozprávam, prí-
padne si dohodnem osobné stret-
nutie. Tel.: 0903 635 023,  6921641,  
e-mail: pavel.bacik@centrum.sk 

RNDr. Pavel Bačík, nezávislý kandidát 

D
ostal som priestor 

na prezentáciu mojej 

osoby v ŠN. Rozhodol 

som sa ale prezentovať NÁS. 

My - to nie je len Pavol Balžan-

ka, ale aj Juraj Čabák, ktorý 4 

roky intenzívne pomáhal riešiť 

najmä miestne problémy oby-

vateľov Banskej Štiavnice. To 

je aj ďalších 7 poslancov, ktorí 

v našich "farbách" bojovali za 

svoje časti, ako aj 9 nových 

tvárí - ľudí, ktorých s nami 

neviaže politika, ale ich ocho-

ta, obetavosť a snaha robiť 

pozitívne veci pre Štiavnicu. 

Sú to aj ľudia v pozadí - reali-

začný tím, ktorý každodenne 

svojou prácou napĺňa volebný 

program a rozvojové zámery 

mesta.  

Počas uplynulých štyroch rokov 
sme realizovali politiku spolupráce a 
konkrétnych výsledkov, nie rečí a se-
baprezentácie. Nechali sme priestor 
iným názorom a riešili problémy bez 
politikárčenia. Nedelili sme ľudí pod-
ľa veku, či politického názoru.

Nepodarilo sa nám všetko čo sme 
chceli presadiť a dokázať. Našu akti-
vitu a snahu nám však nikto nemôže 
uprieť. Aktívne sme vyhľadávali mož-
nosti a kontakty, dávali sme prednosť 
dlhodobým efektom. Naše mesto 
stále ťaží veľa problémov, Štiavniča-
nia majú stále málo práce a väčšinou 

nízky plat. Trúfame si však postaviť sa 
aj k týmto problémom s odvahou a 
hľadať trvalé a efektívne riešenia. 

Mojím /naším/ volebným progra-
mom je 101+ riešení pre Banskú 
Štiavnicu. Tento program prezen-
tujú konkrétne riešenia, ktoré sme 
si zvolili spolu s poslancami zelenej 
koalície.

Naše hlavné priority na nadchá-
dzajúce obdobie sú:

• Transparentná samospráva – bu-
deme pokračovať v začatom procese 
otvorenej samosprávy, elektronizácie 
Mestského úradu, zverejňovania 
zmlúv v transparentných verejných 
obstarávaniach

• Otvorená samospráva - budeme 
pokračovať v pravidelnom stretávaní 
sa s občanmi a v aktívnom prístupe k 
riešeniu ich požiadaviek

• Turizmus - založíme oblastnú 
organizáciu cestovného ruchu a vy-
pracujeme strategický plán turizmu, 
vybudujeme informačný a navigačný 
systém v meste 

• Efektívne odpadové hospodár-
stvo - budeme pokračovať v reforme 
Technických služieb, m.p., a zefektív-
ňovaní letnej a zimnej údržby

• Všetky časti mesta sú dôležité - 
budeme pokračovať v spravodlivom 
prístupe ku všetkým mestským čas-
tiam

• Kultúra - získame prostriedky na 
vybudovanie moderného kultúrneho 
a konferenčného centra, ďalej zvýši-

me kvalitu kultúrneho života v meste
• Poriadok, čistota a bezpečnosť - 

obyvatelia a návštevníci sa musia cítiť 
bezpečne v čistom meste

• Infraštruktúra - budeme po-
kračovať v postupnej rekonštrukcii 
kľúčových miestnych komunikácií, 
budovaní kanalizácie a povrchov ciest 
v okrajových uliciach starého mesta

• Zdravotníctvo - v spolupráci s 
prevádzkovateľom zachováme ne-
mocnicu, rozšírime a skvalitníme jej 
služby

• Dokončíme začaté - budeme 
realizovať pripravené projekty na 
Drieňovej (verejné osvetlenie, ih-
risko, stojiská na odpady, kamerový 
systém, nové parkovacie miesta, 
nové bytovky...)

Pozrite si 101 riešení pre Štiavnicu 
na www.balzanka.sk. Zavolajte mi, 
prosím, ak sme na niečo v našom 
programe zabudli: 0905 350 825

Mgr. P. Balžanka 

kandidát na primátora

Dokončime začatú prácu
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J
UDr. Marcela Chovanová, 

riaditeľka Správy katastra 

Banská Štiavnica, člen-

ka stálej pracovnej komisie 

Legislatívnej rady vlády pre 

technické právne predpisy. V 

roku 2008 som pracovala ako 

generálna riaditeľka sekcie 

legislatívy na Ministerstve 

pôdohospodárstva. 

Banská Štiavnica je mesto, s kto-
rým je spojený môj i váš život, je to 
otvorené mesto, v ktorom najväč-
šou hodnotou sú obyvatelia mesta. 
Zmeňme ho spoločne na vyspelé 
centrum, v ktorom sa oplatí žiť. Ve-
rím, že spoločne to dokážeme ak pre 
nás na našej ceste budú vždy ľudia na 
prvom mieste.

Zmena štruktúry mesta

• spolupracovať s domácimi pod-
nikateľmi 

• vykonať zmenu štruktúry  orgá-
nov samosprávy, úradu a organizácií 
mesta

• vytvorenie efektívneho tímu 
úradníkov slúžiacich občanom

• prijatie osobnej zodpovednosti 
jednotlivých vedúcich pracovníkov 
za stratégiu a spôsob fungovania 
zvereného úseku

• prijatie zodpovednosti primáto-
ra za zverejňovanie jednotlivých ve-
rejných obstarávaní 

• využiť všetky možnosti a vypra-

covávať kvalitné projekty na získanie 
fi nančných prostriedkov pre rozvoj 
mesta z fondov EÚ

Zamestnanosť obyvateľov 

mesta a rozvoj cestovného ru-

chu

• zefektívnenie aktívnej politiky 
zamestnanosti spojené s vytvorením 
nových pracovných miest     

• podpora malého a stredného 
podnikania pre rozvoj zamestna-
nosti občanov úzkou spoluprácou s 
podnikateľmi  podľa  vypracovaných 
projektov na rok 2011– 2013 

• vytvorenie priestoru pre investo-
rov,  ktorí prinesú zdroje, pracovné 
príležitosti pri výstavbe,  pri prevádz-
ke investičných celkov v cestovnom 
ruchu, priemysle a službách, 

Riešenie bytovej otázky oby-

vateľov mesta

• výstavba a rekonštrukcia cenovo 
dostupných bytov pre mladé rodiny,

• príprava podmienok a infraštruk-
túry pre výstavbu nových rodinných 
a bytových domov rôznych kategórií

• výstavba sociálnych bytov v mes-
te 

Doprava v meste

• zlepšenie fungovania MHD, za-
viesť pravidelnú kyvadlovú dopravu

• rozšírenie kapacity parkovacích 
miest v centre mesta a zvýšenie poč-
tu parkovísk

• zlepšenie stavu miestnych ko-
munikácií

Sociálna pomoc a zdravot-

níctvo

• zachovanie a fungovanie polikli-
niky 

• spolupráca s rómskym Komunit-
ným centrom Šobov - Šukar Dživi-
pen- Pekný život

• zabezpečenie čistoty a  verejné-
ho poriadku 

• monitoring bezdomovcov a 
problémových skupín obyvateľstva 

Školstvo, kultúra a šport

• rovnaké fi nancovanie cirkevných 
a škôl  v evidencii mesta

• podpora základného umelecké-
ho školstva

• vytvorenie podmienok pre  ob-
novu  a vznik vysokej školy

• vytvorenie podmienok pre sídla 
ďalších štátnych inštitúcií

• podporovať činnosť všetkých 
športových klubov 

• rekonštrukcia futbalového štadi-
óna v meste

• obnova  cintorínov tak, aby sa 
obnovila ich história a stali sa turistic-
kou atrakciou,

upravenie a udržiavanie hrobov 
významných osôb

Ďalší rozvoj mesta 

• zlepšenie propagácie mesta v za-
hraničí spojené s rozvojom turistic-

kého ruchu a prípravou produktov 
pre turistov a návštevníkov 

• zvážiť možnosť vybudovania 
ubytovania pre menej solventných 
turistov

• obnoviť a  využívať potenciál 
svetového unikátu: technických a 
historických diel a historických ob-
jektov banskej histórie mesta

• venovať pozornosť rovnomer-
nému  rozvoju všetkých častí mesta

• znížiť náklady občanov na život 
vo svojom meste 

Životné prostredie

• s podporou štátu zabezpečiť 
technickú obnovu a bezpečnosť 
štiavnických tajchov

• rozšírenie možností pre separá-
ciu komunálneho odpadu, vybudo-
vanie novej skládky komunálneho 
odpadu, zníženie  nákladov za od-
pad

JUDr. Marcela Chovanová

N
a netradičné úvody sú 

v tomto meste iní od-

borníci, ale keď urobí 

človek nejakú chybu, ktorá ho 

dlho mrzí, musí nájsť v sebe 

toľko pokory, aby to povedal 

nahlas. 

Ja verím, že mnohí z 1839 oby-
vateľov mesta Banská Štiavnica tak 
urobia a rovnako ako ja povedia 
tým ostatným, ako veľmi sa mýlili, a 
ako ľahko sa nechali oklamať pek-
nými rečami. Rečami o tom,  ako 
naše mesto môže žiť aj lepšie, ako 
tu potrebujeme niečo zmeniť a ako 
nám túto zmenu môže priniesť  iba 
spolupráca. Toto platí dnes para-
doxne dvojnásobne. Snáď nikoho 
neurazím, ak si dovolím jeden citát 
človeka, ktorý  nesporne patrí  me-
dzi legendy nášho mesta: 

„V samospráve mesta  sa nemožno 
hrať na vedomosti a prácu, vedomosti  
treba mať a prácu treba naozaj zod-
povedne , cieľavedome, koncepčne 
a tvorivo vykonávať. Divadlo, pod-
ľa môjho názoru, patrí nesporne do 
spektra záujmov kultúrneho človeka, 
patrí však do nekancelárskych priesto-
rov Centra mestskej kultúry a iných 
kultúrnych priestorov mesta a nie do 
kancelárie radnice. „Ing. Marian Lich-
ner, Csc., Štiavnické noviny č.45 z 
23.11.2006

27.novembra nás čakajú  komu-
nálne voľby  . Je tu veľká príležitosť 
zhodnotiť , či sme  sa pred štyrmi 
rokmi rozhodli správne a zodpoved-
ne a vystaviť týmto nami zvoleným 
zástupcom záverečný účet za ich 
prácu. V komunálnych voľbách nie 
je nič dôležitejšie  ako naše právo 
vybrať si  a právo prísť voliť. Chá-

pem narastajúcu apatiu občanov a 
ich nezáujem o veci verejné, zne-
chutenie z politiky na Slovensku, ale 
zároveň chápem, že práve toto je 
veľmi nebezpečný jav, ktorý podko-
páva základné piliere demokracie. 

Preto vás všetkých prosím, využi-
me toto naše právo a poďme spolu 
rozhodnúť, kto nás najbližšie šty-
ri  roky bude zastupovať a ktorým 
smerom sa naše mesto  vyberie. Je 
zbytočné hovoriť tu obvyklé frázy 
o tom, ako budem všetkých pod-
porovať, všetko budovať, starať 
sa o bezpečnosť, školstvo, zdra-
votníctvo, starých, mladých atď... , 
lebo si myslím, že to všetko sú veci 
samozrejmé, ktoré má mať primá-
tor mesta ako prioritu vo svojej ne-
sporne  ťažkej  a zložitej práci. 

Chcem vás však ubezpečiť, že 
mám vypracovanú podrobnú stra-

tégiu, akou cestou a kam a že na tej-
to ceste je obrovská priorita turis-
tický ruch so všetkým, čo k tomuto 
pojmu patrí. Nepáči sa mi, ako naše 
mesto upadá, ako sem chodí stále 
menej turistov.  Upadá školstvo, 
tradície, kultúra, nepáči sa mi, ako 
sa tu ľudia boja podnikať, pracovať, 
pomaly všetci mladí ľudia utekajú za 
prácou inam. V prípade, že mi bude 
vami daná dôvera  a česť byť primá-
torom nášho nesporne krásneho a 
výnimočného mesta sľubujem, že 
po nástupe do tohto úradu budem 
postupovať  veľmi rozvážne a kon-
cepčne, v žiadnom prípade nebu-
dem za sebou páliť mosty a mariť 
nejaké väzby. Chcem sa poučiť zo 
všetkého dobrého a pokúsim sa 
opraviť všetko, čo bolo pre mesto 
a jeho obyvateľov zlé. 
    4.str.

Ospravedlňujem sa !
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3.str. Urobme spolu  už kon-
com novembra onen pomyselný 
prvý krok, nenechajme sa oklamať 
peknými rečami a ani šírením stra-
chu, lží a poloprávd a zvoľme si do 
vedenia mesta ľudí, ktorým na Ban-
skej Štiavnici naozaj záleží a ktorí ju 

výrazným spôsobom posunú tam,  
kam historicky právom patrí.

Mesto  to  sú nielen domy a uli-
ce, sme to predovšetkým my, ľudia, 
ktorí v ňom žijeme. A my ho mô-
žeme meniť, ak to chceme a vieme 
ako.  

V mojich predstavách  je Banská 
Štiavnica  mestom, v ktorom svojou 
podnikavosťou a zdravým rozu-
mom využijeme jeho krásu, bohatú 
históriu, architektúru, prírodu a kul-
túru na jeho prosperitu, spokojnosť 
a sebarealizáciu nás všetkých , tak 

aby sa v Banskej Štiavnici jej obyva-
teľom oplatilo žiť  a pracovať. Pre 
toto kandidujem...

Štefan Marko (45) 

kandidát na primátora 

Ospravedlňujem sa !

M
estská volebná 

komisia v Banskej 

Štiavnici podľa § 18 

zákona SNR č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov samo-

správy obcí v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje, že pre 

poslanocov do Mestského 

zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici zaregistrovala týchto 

kandidátov:

Volebný obvod 1

1. Renáta Antalová 48 rokov, 
predavačka, Banská Štiavnica, A. 
Pécha 19, koalícia politických strán 
a politických hnutí Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia - De-
mokratická strana, Kresťanskode-
mokratické hnutie

2. Andrej Boroška 29 rokov, re-
ferent, Banská Štiavnica, Slovenská 
ľudová strana 

3. Pavol Brnčo, Mgr.  58 rokov, 
učiteľ, Banská Štiavnica, A. G. Göll-
nerovej 7, nezávislý kandidát 

4. Juraj Čabák, Ing. 50 rokov, tech-
nik, Banská Štiavnica, Horná ružová 
2, koalícia politických strán a politic-
kých hnutí Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická 
strana, Kresťanskodemokratické 
hnutie

5. Marián Čierny 35 rokov, živ-
nostník, Banská Štiavnica, Vodáren-
ská 23, koalícia politických strán a 
politických hnutí Smer - sociálna de-
mokracia, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Slovenská 
národná strana

6. Miriam Ďuricová 37 rokov, 
asistentka, Banská Štiavnica, Zvo-
nová 7, Sloboda a Solidarita 

7. Róbert Melcer, Ing. 55 rokov, 
štátny zamestnanec, Banská Štiavni-
ca, Učiteľská 5, koalícia politických 
strán a politických hnutí Smer - so-
ciálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana 

8. Peter Mravec, Ing. arch. 47 
rokov, architekt, Banská Štiavnica, 
Strieborná 3, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie

9. Dominik Kútnik, Ing. 56 rokov, 
učiteľ, Banská Štiavnica, Akademic-
ká 17, Komunistická strana Sloven-
ska

10. Vladimír Poprac 67 rokov, 
dôchodca, Banská Štiavnica, A. 
Pécha 7, koalícia politických strán a 
politických hnutí Smer - sociálna de-
mokracia, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Slovenská 
národná strana

Volebný obvod 2

1. Patrik Bók 36 rokov, živnost-
ník, Banská Štiavnica, Križovatka 6, 
Sloboda a Solidarita 

2. Peter Ivaška 45 rokov, živnost-
ník, Banská Štiavnica, Dolná 27, 
koalícia politických strán a politic-
kých hnutí Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická 
strana, Kresťanskodemokratické 
hnutie 

3. Roman Kartík 63 rokov, štátny 
zamestnanec, Banská Štiavnica, Na 
Zigmund šachtu 7, koalícia politic-
kých strán a politických hnutí Smer - 
sociálna demokracia, Ľudová strana 
- Hnutie za demokratické Sloven-
sko, Slovenská národná strana 

4. Milan Klauz, PaedDr. 62 rokov, 
dôchodca, Banská Štiavnica, P. O. 
Hviezdoslava 3, koalícia politických 
strán a politických hnutí Smer - so-
ciálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana 

5. Jaroslav Koleda 38 rokov, ro-
botník, Banská Štiavnica, Spojná 7, 
koalícia politických strán a politic-
kých hnutí Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická 
strana, Kresťanskodemokratické 

hnutie 
6. Marta Lacková 59 rokov, dô-

chodkyňa, Banská Štiavnica, J. Gaga-
rina 9, Nová demokracia 

7. Dušan Lukačko, JUDr. 45 ro-
kov, náčelník MsPO, Banská Štiavni-
ca, Križovatka 7, nezávislý kandidát 

8. František Majerský, Ing. 69 ro-
kov, podnikateľ, Banská Štiavnica, Ľ. 
Štúra 4, Slobodné fórum 

9. Štefan Marko 45 rokov, pod-
nikateľ, Banská Štiavnica, Ilijská 18, 
Strana demokratickej ľavice 

10. Michal Pálka, Ing. 31 rokov, 
živnostník, Banská Štiavnica, Nám. 
sv. Trojice 7, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie

11. Alena Považanová 50 rokov, 
živnostník, Banská Štiavnica, Učiteľ-
ská 4, nezávislý kandidát 

12. Ján Sedilek, Ing. 50 rokov, 
stredoškolský učiteľ, Banská Štiavni-
ca, Banícka 3, nezávislý kandidát

13. Vladimír Slezák, Bc. 34 ro-
kov, živnostník, Banská Štiavnica, 
Mládežnícka 3, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie

14. Michal Špunta 61 rokov, dô-
chodca, Banská Štiavnica, Križovat-
ka 7, Komunistická strana Sloven-
ska 

15. Marián Zimmermann, Ing. 
51 rokov, živnostník, Banská Štiavni-
ca, Križovatka 8, koalícia politických 
strán a politických hnutí Smer - so-
ciálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana

16. Peter Zorvan, Ing. PhD. 5 0 
rokov, zástupca riaditeľa, Banská 
Štiavnica, Športová 3, koalícia po-
litických strán a politických hnutí 
Smer - sociálna demokracia, Ľudo-

vá strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko, Slovenská národná stra-
na 

Volebný obvod 3 
1. Ľudmila Blašková 57 rokov, 

podnikateľka, Banská Štiavnica, 
Martina Benku 4, Nová demokracia

2. Adrian Breznický, Ing. 51 ro-
kov, technicko-hospodársky pra-
covník, Banská Štiavnica, Križovatka 
9, koalícia politických strán a po-
litických hnutí Smer - sociálna de-
mokracia, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Slovenská 
národná strana

3. Jaroslav Gazda 55 rokov, sta-
vebný majster, Banská Štiavnica, L. 
Exnára 4, Strana demokratickej ľa-
vice 

4. Helena Chovanová, Mgr. 37 
rokov, pedagóg, Banská Štiavnica, 
1. mája 3, koalícia politických strán 
a politických hnutí Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia - De-
mokratická strana, Kresťanskode-
mokratické hnutie

5. Ivan Koreň, Mgr. 48 rokov, ma-
nažér, Banská Štiavnica, Budovateľ-
ská 3, Slobodné fórum 

6. Jaroslava Marušková, Ing.,C-
Sc. 53 rokov, vysokoškolský učiteľ, 
Banská Štiavnica, Horná 12, nezá-
vislý kandidát 

7. Ján Mojička, Ing. 37 rokov, 
živnostník, Banská Štiavnica, SNP 
35, koalícia politických strán a po-
litických hnutí Smer - sociálna de-
mokracia, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Slovenská 
národná strana

8. Ján Novák,PhDr.RNDr.CSc. 
67 rokov, predseda MO Matice slo-
venskej, Banská Štiavnica, 1. mája 
10, nezávislý kandidát 

9. Ján Novotný, 75 rokov, dô-
chodca, Banská Štiavnica, Martina 
Benku 3, Komunistická strana Slo-
venska 
     5.str.

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mest-

ského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 27. 11. 2010
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10. Katarína Šebíková, Ing. 30 
rokov, živnostník, Banská Štiavnica, 
Karola Šmidkeho 14, koalícia poli-
tických strán a politických hnutí Slo-
venská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana, Kres-
ťanskodemokratické hnutie

 Volebný obvod 4 

1. Pavel Bačík, RNDr. 48 rokov, 
riaditeľ, Banská Štiavnica, MUDr. J. 
Straku 11, nezávislý kandidát 

2. Ľubomír Barák 44 rokov, živ-
nostník, Banská Štiavnica, Slovanská 
20, nezávislý kandidát 

3. Ivan Beňo 58 rokov, dôchodca, 
Banská Štiavnica, Učiteľská 8, koa-
lícia politických strán a politických 
hnutí Smer - sociálna demokracia, 
Ľudová strana - Hnutie za demokra-
tické Slovensko, Slovenská národná 
strana 

4. Jaroslav Dudík, Ing. 52 rokov, 
lesný inžinier, Banská Štiavnica, 
Energetikov 2, koalícia politických 
strán a politických hnutí Smer - so-
ciálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana

5. Peter Ernek 40 rokov, konateľ 
s. r. o., Banská Štiavnica, Križovatka 
6, nezávislý kandidát 

6. Peter Havalda 49 rokov, živ-
nostník, Banská Štiavnica, MUDr. J. 
Straku 4, nezávislý kandidát

7. Miloš Janovský, Ing. 41 rokov, 
štátny zamestnanec, Banská Štiav-
nica, Energetikov 7, koalícia politic-
kých strán a politických hnutí Slo-
venská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana, Kres-
ťanskodemokratické hnutie 

8. Zuzana Juchová, Mgr. 43 rokov, 
zdravotná sestra, Banská Štiavnica, 
Križovatka 6, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 

Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie 

9. Miloš Káčer 42 rokov, stolár, 
Banská Štiavnica, Ovocná 2, nezá-
vislý kandidát 

10. Jozef  Karabelly, Ing. 52 rokov, 
živnostník, Banská Štiavnica, Kam-
merhofská 20, koalícia politických 
strán a politických hnutí Smer - so-
ciálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana 

11. Ingrid Kosmeľová, Mgr. 40 
rokov, učiteľka, Banská Štiavnica, 
Energetikov 8, koalícia politických 
strán a politických hnutí Smer - so-
ciálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana 

12. Helena Koťová 50 rokov, 
poštová úradníčka, Banská Štiavni-
ca, Kolpašská 6, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie 

13. Nadežda Kvaková, RNDr. 53 
rokov, učiteľka, Banská Štiavnica, 
L. Svobodu 15, koalícia politických 
strán a politických hnutí Smer - so-
ciálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana

14. Pavol Michal, Mgr. 34 rokov, 
pedagóg, Banská Štiavnica, Nám. 
Sv. Trojice 15, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie

15. Ondrej Michna, Ing. 54 rokov, 
strojný inžinier, Banská Štiavnica, 
L. Svobodu 14, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie 

16. Karol Palášthy, Mgr. 36 rokov, 

pedagóg, Banská Štiavnica, MUDr. 
J. Straku 15, koalícia politických 
strán a politických hnutí Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie

17. Erik Petrikovič, Ing. 57 rokov, 
odborný pracovník, Banská Štiavni-
ca, L. Svobodu 21, nezávislý kandi-
dát 

18. Patrik Prefektuš 33 rokov, 
nepedagogický zamestnanec v škol-
skom internáte, Banská Štiavnica, L. 
Svobodu 10, Sloboda a Solidarita 

19. Gejza Volf, JUDr. 53 rokov, 
štátny zamestnanec, Banská Štiav-
nica, MUDr. J. Straku 9, koalícia 
politických strán a politických hnutí 
Smer - sociálna demokracia, Ľudo-
vá strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko, Slovenská národná stra-
na

Volebný obvod 5 
1. Miriam Blaškovičová, Ing. 44 

rokov, ekonómka, Banská Štiavni-
ca, Obrancov mieru 95/A, koalícia 
politických strán a politických hnutí 
Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia - Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie

2. Silvester Burian 33 rokov, živ-
nostník, Banská Štiavnica, Š. Moyze-
sa 17, nezávislý kandidát 

3. Stanislav Ďurkan, MVDr. 4 6 
rokov, veterinárny lekár, Banská 
Štiavnica, Bratská 1, koalícia politic-
kých strán a politických hnutí Smer - 
sociálna demokracia, Ľudová strana 
- Hnutie za demokratické Sloven-
sko, Slovenská národná strana 

4. Milan Kašík, Ing. 54 rokov, 
živnostník, Banská Štiavnica, Cinto-
rínska 3, koalícia politických strán a 
politických hnutí Smer - sociálna de-
mokracia, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Slovenská 
národná strana

5. Slavomír Palovič, Ing. 38 rokov, 
elektrotechnický inžinier, Banská 
Štiavnica, 29. augusta 99/12A, ko-
alícia politických strán a politicklých 
hnutí, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratická 
strana, Kresťanskodemokratické 
hnutie

6. Ľubomír Povinský 41 rokov, 
podnikateľ, Banská Štiavnica, J. Škul-
tétyho 4, nezávislý kandidát 

 Banská Štiavnica dňa 11. 10. 2010

Ivan Petrinec

predseda mestskej volebnej komisie
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M
gr. Pavol Brnčo – 

volebné tézy nezá-

vislého kandidáta 

za poslanca MsZ v Banskej 

Štiavnici. 

Stručný životopis: Mám 58 rokov. 
Vyštudoval som Pedagogickú fakultu 
v Banskej Bystrici v roku 1977. Žijem 
a pracujem v Banskej Štiavnici. Som 
ženatý a mám 3 deti. V súčasnosti 
pracujem na Strednej odbornej ško-
le lesníckej v Banskej Štiavnica ako 
učiteľ – zástupca riaditeľa pre peda-

gogickú činnosť.
Budem sa zasadzovať a pod-

porovať:

1. hospodársky rozvoj mesta
2. dôstojný a kvalitný život obyva-

teľov mesta a zvyšovanie ich životnej 
úrovne, zvyšovanie pracovných prí-
ležitostí v meste 

3. vzdelanosť obyvateľstva  - škol-
stva

4. dôstojnú staroba
5. rozvoj kultúry, športu a turizmu
6. zdravotnú a sociálnu starostli-

vosť o občanov

7. obnovu bytového fondu a det-
ských ihrísk

8. bezpečnosť a ochrana majetku 
občanov

9. úctu k prírode, čistota mesta a 
sídlisk, revitalizácia verejnej zelene

10. rekonštrukciu ciest a chodní-
kov na celom území mesta

11. riešenie výstavby bezbariéro-
vého pohybu telesne postihnutých 
občanov a mamičiek s kočíkmi po 
meste

12. zavedenie, resp. opravu mest-
ského rozhlasu v uliciach mesta  

Mgr. Pavol Brnčo



- NÁDEJ, že Štiavnica môže mať 
lepšiu budúcnosť

- VIERA v zmenu k lepšiemu vo 
všetkých oblastiach života v meste a 
okolí

- LÁSKA k mestu, ktoré je domo-
vom nás všetkých

- ŠŤASTIE, že je tu mnoho skvelých 
ľudí, ktorí dokážu mestu pomôcť

Na základe atmosféry v meste a 
podnetov od ľudí, s ktorými sa stre-
távam a počúvam ich,  podľa môjho 
názoru  naše mesto  v prvom rade 
potrebuje:

• Zaviesť plnohodnotný systém do 
každej oblasti života v meste

• Dôsledne zachovávať princíp 
rovnakých príležitostí (jednotný me-
ter)

• Pri rozhodnutiach pozorne po-
čúvať názory obyvateľov mesta, teda 
vás

• Zodpovedné riešenia problémov, 
ktoré sužujú vás – čestných obyvate-
ľov našej Banskej Štiavnice

• váš poradný hlas - občanov, kto-
rý pomôže riešiť dlhodobé problémy 
k vašej spokojnosti

• Vás všetkých, ktorí máte snahu 
o rozvoj, prosperitu a stabilitu nášho 
baníckeho mesta a okolia

• Zachovávať a rozvíjať tradície 
nášho mesta spojené s úctou ku 
všetkým seniorom, ktorí  si to prá-
vom zaslúžia 

• Skvalitniť a zvyšovať úroveň vzťa-
hu medzi občanom a mestom

M. Čierny, kandidát na poslanca 

MsZ za prvý volebný obvod a politic-

kých strán SMER,HZDS ,SNS, Číslo 5

N
ezávislý kandidát na 

poslanca do mestské-

ho zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici za II. volebný 

obvod

45 ročný, bývalý poslanec a súčas-
ný náčelník Mestskej polície   

Chcem byť nápomocný pri zlep-
šovaní života v Banskej Štiavnici

Viem, čo je prioritou pre 

väčšinu z vás:

- vaša bezpečnosť a verejný po-
riadok 

- transparentnosť vo všetkých čin-
nostiach 

- cesty, chodníky a parkovacie plo-
chy

- kultúra, šport  a vzdelanie
- ochrana životného prostredia a 

udržiavaná verejná zeleň
- podpora a rozvoj cestovného 

ruchu
Judr. Dušan Lukačko

Č. 7 JUDr. Dušan Lukačko

V
ážení spoluobčania, 

rozhodla som sa kandido-
vať v komunálnych voľbách 

2010 za poslankyňu mestského za-
stupiteľstva v III. volebnom obvode. 
V tomto obvode žijem aj so svojou 
rodinou od roku 1975 a myslím  si, 
že za toto obdobie som dostatočne 
spoznala potreby vás, obyvateľov, 

ako aj priority celého nášho mesta. 
Aby som mohla presadzovať vaše 
požiadavky a potreby, chcem sa stať 
poslankyňou mestského zastupiteľ-
stva. Ak myslíte, že som hodná vášho 
hlasu, tak vám vopred ďakujem. 

- Mojou prioritou bude zasadzo-
vať sa o zlepšenie a úpravu miest-
nych komunikácií a ich postupnú 

opravu  v našom obvode.
- Budem sa usilovať o udržanie 

zdravotníckych služieb v našom mes-
te a ich skvalitňovanie.

- Budem naďalej podporovať 
rozvoj cestovného ruchu s využitím 
prírodných a kultúrnych hodnôt, s 
dôrazom na rozvoj infraštruktúry a 
cestovného ruchu v rekreačnej ob-
lasti Počúvadlianske jazero a Banky. 

- Budem podporovať a aktívne sa 
podieľať pri organizovaní kultúrnych 
podujatí a vytváraní podmienok pre 
šport a voľnočasové aktivity mladých 
ľudí.  

- Ako podnikateľka sa  budem 
snažiť o zachovanie pracovných 
miest a podporovať vznik nových 
pracovných miest.  

Ľ. Blašková, kandidátka na poslanca, volebný obvod III

Bol som iniciátorom a tvorcom 
uznesenia vlády o B. Štiavnici z r. 
1978, vedúcim pracovnej skupiny, 
ktorá pripravila materiály na zapí-
sanie B. Štiavnice na Listinu sveto-

vého dedičstva UNESCO v r. 1993, 
zaslúžil som sa  o prípravu zákona 
o B. Štiavnici z r. 2002,  bol som 
jedným zo signatárov, ktorí inici-
ovali prijatie uznesenia vlády o B. 

Štiavnici z r. 2008.  Mesto má ide-
álne možnosti všestranného roz-
voja. V mestskej samospráve však 
musia byť ľudia, ktorí vedia všetky 
rozvojové programy nekompro-

misne presadzovať na všetkých 
úrovniach. Som presvedčený, že by 
som v tomto smere bol pre mesto 
užitočný.

MsZ PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc.

Nezávislý kandidát na poslanca MsZ PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc.
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V
OLEBNÝ OBVOD č.4, 

súkromný podnikateľ 

„BEZ VEĽKÝCH REČÍ“

V komunálnych voľbách 2010 sa 
uchádzam o vašu podporu, budem 
presadzovať lepšiu spoluprácu ob-
čana a samosprávy. Dnešná doba 
prináša množstvo problémov, s kto-
rými si obyčajní ľudia vedia len ťažko 
poradiť sami. Občan by mal práve v 

poslancovi a samospráve nájsť part-
nera, ktorý by mu pomohol tieto 
problémy, ak nie vyriešiť, tak aspoň 
nájsť nejaké východiská. Aj v histórii 
vždy chránili svojich občanov pred 
nepriateľmi hradby mesta a občania 
sa práve za týmito hradbami cítili 
bezpečne. V súčasnosti, keď sú už 
hradby zbúrané, by sa práve posla-
nec a samospráva mali snažiť o vy-
budovanie pomyselných hradieb, za 

ktorými by sme našli spokojných a 
šťastných občanov. 

Načo je nám nová ulica a nové 
lavičky, keď na nich budú sedieť ne-
šťastní a smutní ľudia.

Budem presadzovať: bezpečnosť, 
transparentnosť, čistotu, podporu 
domácich podnikateľov, infraštruk-
túru, parkovanie a oddychové zóny, 
rozvojové aktivity, samosprávu otvo-
renú občanom, výstavbu bytov.

Nezávislý kandidát č.5 Peter Ernek

Čestne a odborne pre obyvateľov Banskej Štiavnice
Inzercia



Dovoľte nám predstaviť kandi-
dátov koalície SDKÚ – DS – KDH 
na poslancov Mestského zastupiteľ-
stva: Volebný obvod I: R. Antalová, 
J. Čabák, P. Mravec, Volebný obvod 
II: P. Ivaška, J. Koleda, M. Pálka, V. 
Slezák, Volebný obvod III: K. Gre-
gušová – Šebiková, H. Chovanová,  
Volebný obvod IV: Z .Juchová, M. 
Janovský, H. Koťová, P.Michal, O. 
Michna, K. Palášthy. Volebný obvod 

V: M. Blaškovičová, S. Palovič,.
Náš program – to je 101+ rie-

šení pre Banskú Štiavnicu. Pri jeho 
zostavovaní sme pracovali ako ko-
lektív, a tak si v ňom nájde svoje 
každá časť mesta – od Štefultova, 
cez Drieňovú a centrum až po Ban-
ky. Sme presvedčení, že naše plány 
dokážeme naplniť a pomôcť tak k 
lepšiemu životu obyvateľov mesta. 
Veľká väčšina z nás nie je členom 

žiadnej politickej strany, sme obča-
nia, ktorí pracujú pre rozvoj mesta 
profesionálne alebo dobrovoľníc-
ky v rôznych oblastiach už veľmi 
dlho.  Náš program je konkrétny 
a podrobný a práve preto nevoj-
de do priestoru vymedzeného re-
dakciou ŠN. Nájsť si ho môžete v 
Štiavnických volebných novinách a 
radi vám o ňom povieme aj počas 
osobných stretnutí, ktoré plánu-

jeme vo všetkých obvodoch. Ak 
máte nejaké nápady, pripomienky 
na jeho zlepšenie, určite nás kon-
taktujte prostredníctvom telefónov 
a e-mailov uverejnených na stránke 
www.balzanka.sk. Podporte nás 
a nášho spoločného kandidáta na 
primátora Pavla Balžanku a aj váš 
hlas pomôže nezaradiť spiatočku 
na ceste rozvoja mesta! 

Kandidáti koalície SDKÚ – DS - KDH

Volebný obvod I.: Marián Čierny, 
35 rokov, živnostník, Ing. Róbert 
Melcer, 55 rokov, štátny zamest-
nanec, Vladimír Poprac, 67 rokov, 
predseda DHZ v Banskej Štiavnici

Volebný obvod II.: Roman Kar-
tík, 63 rokov, štátny zamestnanec, 
PaedDr. Milan Klauz, 62 rokov, dô-
chodca, Ing. Marian Zimmermann, 
50 rokov, živnostník, Ing. Peter 
Zorvan, PhD., 50 rokov, zástupca 
riaditeľa Slovenského banského 
múzea

Volebný obvod III.: Ing. Adrian 
Breznický, 51 rokov, technicko-hos-
podársky pracovník, Ing. Ján Mojič-
ka,  37 rokov, živnostník,

Volebný obvod IV.: Ivan Beňo, 58 
rokov, dôchodca, Ing. Jaroslav Du-
dík, 52 rokov, lesný inžinier, Ing. Jo-
zef  Karabelly, 52 rokov, živnostník, 
Mgr. Ingrid Kosmeľová, 40 rokov, 
učiteľka, RNDr. Nadežda Kvaková, 
53 rokov, učiteľka, JUDr. Gejza Volf, 
53 rokov, štátny zamestnanec

Volebný obvod V.: MVDr. Stani-
slav Ďurkan, 46 rokov, veterinárny 
lekár, Ing. Milan Kašík, 54 rokov, 
živnostník

 Hlavným cieľom samosprávy 
bude, aby občania mesta získali väč-
šiu dôveru k poslancom a k samo-
správe ako celku. Za svoj hlavný cieľ 
považujeme nastolenie novej po-

litickej kultúry a etiky vo verejnom 
záujme. Do činnosti samosprávy 
zavedieme maximálnu transparent-
nosť, so sprístupnením širokého 
spektra informácií pre občanov. 
Vo všetkých sektoroch samosprá-
vy zásadným spôsobom znížime 
priestor pre korupciu pri nakladaní 
s majetkom mesta. Zasadíme sa za 
efektívne využitie vlastných fi nanč-
ných zdrojov, dotácií štátu, Vyššie-
ho územného  celku, zdrojov z EÚ, 
darov sponzorov. 

Nástroje samosprávy na zníženie 
korupcie a efektívne použitie fi nanč-
ných prostriedkov budú:

- stanovenie jasných pravidiel pre 

použitie zdrojov,
- rozhodovanie na základe objek-

tívnych kritérií,
- transparentnosť rozhodovacích 

procesov umožňujúca verejnú kon-
trolu (prístup k informáciám, zve-
rejňovanie informácií).

Pri nakladaní s majetkom mesta 
budeme presadzovať transparentné 
a súťažné formy (verejné súťaže, 
dražby). 

Akékoľvek nakladanie s majet-
kom mesta musí byť prístupné ve-
rejnej kontrole bez ohľadu na to, či 
Mesto majetok predáva, prenajíma 
alebo zamieňa, alebo či ide o verej-
né obstaranie. 

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v 

Banskej Štiavnici za koalíciu SMER-SD, ĽS-HZDS A SNS
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Otázka pre kandi-
dátov na primátora 
mesta...

Ak vyhráte komunálne voľby a 
stanete sa primátorom (-kou), ako 
budete podporovať mládež a štu-
dentov v Banskej Štiavnici?

RNDr. Pavel Bačík

„Podporím využitie moder-
ného areálu SOU lesníckeho  
pre stredoškolákov, vybudujem 
skatepark, malé športoviská so 
vstupom pre študentov zadarmo. 
Podporím návrat vysokého škol-
stva. Desaťkrát do roka budem 
so študentmi riešiť ich problé-
my.“

Mgr. Pavol Balžanka, pri-

mátor mesta Banská Štiav-

nica

„Študentov považujem za 
obzvlášť dôležitú súčasť života 
nášho mesta. Naším plánom je 
pristupovať k nim koncepčnejšie, 
najmä vytváraním priestoru na 
kvalitné využívanie ich voľného 
času športom, kultúrou a parti-
cipácii na projektoch a medziná-
rodných výmenách v efektívnej 
komunikácii s predstaviteľmi štu-
dentského parlamentu a ICM.“

JUDr. Marcela Chovanová, 

riaditeľka Správy katastra 

Banská Štiavnica 

„Riešenie školstva mám vo 
volebnom programe, konkrétne 
by som chcela, aby sa študenti 
podieľali na riadení mesta spolu 
s primátorom, a to formou kon-
zultačných dní, na ktorých bude-
me spoločne riešiť pripomienky 
občanov a študentov mesta, 1x 
mesačne a zástupca študentov 
sa bude zúčastňovať zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.“ 

 
 Štefan Marko, kandidát na 

primátora Banskej Štiavnice 

„Štiavnica bola od stredoveku 
tradične študentským mestom, 
čo sa pomaly stáva históriou. Po-
kúsim sa túto tradíciu obnoviť, a 
vrátiť tak stredoškolskému ako aj 
vysokoškolskému študentskému 
stavu vážnosť, ktorú si právom 
zaslúži.“ 

Ostatní kandidáti na post pri-
mátora do uzávierky tohto čísla 
svoje odpovede neposlali.

Daniel Mališ
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Platená inzercia

Kandidát na primátora 
Andrej Boroška a ostatní 
kandidáti na poslancov 
do Mestského zastupi-
teľstva podľa abecedné-
ho poradia do uzávier-

ky Štiavnických novín 
č.42/2010 dňa 12.11.2010 
do 14 hod. nevyužili svo-
je právo a neposlali svoje 
príspevky. 

Komunálne voľby 2010 

v našom meste sa usku-
točnia 27.11.2010 

v čase od 7,00 – 20,00 
hod. 

Red


