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1. 1. 1991
K 1. 1. sa z bývalého závodu Preglejka, š. p. so sídlom v Žarnovici delimitoval ako samostatný štátny podnik
Dužina. Jeho riadením bol poverený Ing. Ján Anguš. Podnik sa zameriava na výrobu sudov a ich export pre-
važne do západných krajín, najmä Francúzska.

10. 1. 1991
Uskutočnilo sa pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Činnosť poslancov MsZ v Banskej Štiavnici, povinnosti a oprávnenia poslancov v zmysle zákona SNR 

č. 369 zo 6. 9. 1990.
3. Diskusia
4. Záver
Na zasadnutí okrem poslancov MsZ boli prítomní: prednosta MsÚ, hlavný kontrolór, vedúci oddelení MsÚ,
riaditeľ TS mesta Ing. M. Fojtík. Z 27 zvolených poslancov sa ospravedlnili siedmi. Poslanec Jozef Konôpka,
ktorý nebol na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, zložil do rúk primátora mesta Ing. Mariána 
Lichnera, CSc., zákonom predpísaný sľub.  
Ing. Marián Lichner, primátor mesta, oboznámil poslancov s ich poslaneckými právami a povinnosťami.
Dohodol sa termín zasadnutí MsZ – prvý štvrtok mesiaca. Primátor mesta informoval prítomných o zámere
zriadiť poslanecké výbory v mestských častiach, o príprave plánu rozvoja mesta. Rozpočet mesta sa zostaví
po I. štvrťroku, keď budú známe rozpočtové pravidlá a určia sa priority financovania jednotlivých akcií.

10. 1. 1991
Starostami 14 obcí banskoštiavnického obvodu a primátorom mesta Banská Štiavnica bol zvolený za pred-
nostu Obvodného úradu so sídlom v Banskej Štiavnici Ing. Juraj Čabák.

16. 1. 1991
Z podnetu povodia Hrona, š. p. Banská Bystrica, sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo rokovanie poverených
zástupcov kvôli vypracovaniu komplexnej štúdie stavu vodného a lesného hospodárstva pre banskoštiavnický
región.

17. 1. 1991
Do funkcie prednostu Obvodného úradu pre životné prostredie so sídlom v Banskej Štiavnici bol menovaný
RNDr. Zdeněk Šafařík.

17. 1. 1991
Bolo zvolané riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Mestskej rady v Banskej Štiavnici od prvého zasadnutia MsZ
3. Návrh na schválenie štatútu MsZ, rokovacieho a organizačného poriadku MsZ
4. Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 1991
5. Návrh na poverenie používania insígnií pri významných príležitostiach a občianskych obradoch
6. Návrh programu ďalšieho rozvoja mesta
7. Návrh na zriadenie Mestského podniku služieb 
8. Prerokovanie ekonomického prehľadu o činnosti hospodárskeho strediska š. p. Stavebný podnik v Ban -

skej Štiavnici za účelom návrhu zriadenia Mestského stavebného podniku a ekonomického prehľadu 
o činnosti hospodárskeho úseku š. p. Žiaran PS v Banskej Štiavnici za účelom návrhu na zriadenie 
Mestského podniku služieb

9. Zriadenie strediska prevádzky lyžiarskeho vleku pri oddelení mestskej kultúry MsÚ v Banskej Štiavnici
10. Interpelácie a otázky poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Na zasadnutie boli pozvaní: poslanci MsZ, primátor mesta, poslanci FZ a SNR, prednostovia Okresného,
Obvodného a Mestského úradu, hlavný kontrolór, vedúci oddelení MsÚ, vedúci mestských podnikov,
členovia komisií, zástupcovia politických strán a hnutí, zástupcovia závodov, občania mesta.
Body:

1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Správu o činnosti Mestskej rady v Banskej Štiavnici predniesol Ing. Marian Coplák. Bola prijatá bez pripo -

mienok.
3. Takisto bol bez pripomienok prijatý návrh Štatútu MsZ. Návrh rokovacieho a organizačného poriadku

bol schválený po diskusii a pripomienkach.
4. Plán práce MsZ na I. polrok poslanci schválili s doplnkami.
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5. MsZ zastupiteľstvo poverilo
vykonávaním obradov uzavretia manželstva:
Ing. Mariána Lichnera, CSc., primátora mesta
Ing. Róberta Vavru, zástupcu primátora mesta, poslanca
RNDr. Jána Nováka, poslanca
používaním insígnií, štátneho znaku pri významných príležitostiach, obradoch uzavretia manželstva:
Ing. Mariána Lichnera, CSc., primátora mesta
Ing. Róberta Vavru, zástupcu primátora mesta, poslanca
RNDr. Jána Nováka, poslanca
používaním insígnií, štátneho znaku pri občianskych obradoch:
Jána Mravíka, prednostu MsÚ
Nadeždu Babiakovú, zástupcu prednostu MsÚ a vedúcu oddelenia pre veci organizačné

6. Návrh programu ďalšieho rozvoja mesta predniesol Ing. Marián Lichner, CSc. K tomuto bodu neboli
zo strany poslancov pripomienky a MsZ návrh prijalo.

7. Ing. Róbert Vavro predniesol návrh na zriadenie Mestského podniku služieb zo Samostatnej pre-
vádzkarne. Po diskusii a pripomienkach poslanci návrh schválili. Vymenovanie Antona Výbocha za
riaditeľa Mestského podniku služieb poslanci schválili nadpolovičnou väčšinou hlasov.

8. Nadpolovičnou väčšinou hlasov poslanci schválili návrh na vypracovanie komplexného ekonomic -
kého rozboru činnosti úseku š. p. Žiaran PS a V a strediska š. p. Stavebný podnik v Banskej Štiavnici
za účelom zriadenia Mestského podniku služieb a Mestského stavebného podniku. Touto úlohou
poveri lo komisiu regionálneho rozvoja MsZ v termíne do najbližšieho zasadnutia MsZ.

9. Poslanci nadpolovičnou väčšinou hlasov schválili zriadenie strediska prevádzky lyžiarskeho vleku pri
oddelení mestskej kultúry MsÚ Banská Štiavnica s platnosťou od 1. 2. 1991. MsZ schválilo:
– cenu za používanie skládky PDO inou organizáciou
– pamiatkovú obnovu objektu 203/II (NKP) na Trojičnom námestí č. 1 v B. Štiavnici
MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu komisie sociálnej a zdravotnej MsZ poslanca 
Ing. Juraja Čabáka z dôvodov jeho menovania za prednostu Obvodného úradu v Banskej Štiavnici.

10., 11. Prerokúvali sa problémy nedostatku peňazí na dostavanie ZŠ na sídlisku Drieňová, predajne potravín
na sídlisku Drieňová, posýpania chodníkov v zimnom období, čistenia ciest, parkovania áut, otvá ra -
cích hodín predajní, neexistencie územného plánu mesta.

18. 1. 1991 
Uskutočnila sa výborová schôdza sídliskovej TJ na Drieňovej aj za účasti viacerých poslancov MsZ, ktorí
prisľúbili pomoc a spoluprácu pri rozvoji telesnej kultúry obyvateľov sídliska. 

23. 1. 1991
Bol zvolaný regionálny snem VPN. Uskutočnili sa voľby do mestských orgánov VPN. Za predsedu mestskej
rady bol zvolený MUDr. Streško.

25. 1. 1991
Vyšlo 1. číslo Štiavnických novín, ktoré sa z mesačníka menia na dvojtýždenník. Vedúcim redaktorom je
PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., predsedom redakčnej rady Ing. Vladimír Dobrota, technickú a grafickú
prípravu zabezpečuje Peter Danáš.

31. 1. 1991
V Artfotogalérii Čedok bola sprístupnená verejnosti predajná výstava obrazov Ervína Geröa a Alexandra
Kružlica.

Február
5. 2. 1991
sa v budove Syndikátu novinárov uskutočnila tlačová konferencia strany Trend tretieho tisícročia, ktorá má
sídlo v našom meste. Jej predsedom je Ing. Peter Múdry, CSc.

6. 2. 1991
Štiavnické „A divadlo“ sa predstavilo s premiérou paródie Limonádový Jošo autora Antona Pižurného.

7. 2. 1991
Uskutočnilo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. 
Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Mestskej rady
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3. Návrh na zriadenie komisie ekonomickej, komisie obchodu a služieb, návrh na voľbu predsedu a členov
komisií, voľba predsedu komisie sociálnej a zdravotnej.

4. Návrh na zriadenie výboru v mestskej časti Sitnianska - Štefultov a návrh štatútu tohto výboru
5. Návrh zásad združovania mestských prostriedkov a činností
6. Správa komisie regionálneho rozvoja k možnosti vytvorenia mestských podnikov
7. Návrh na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o zavedení miestnych poplatkov
8. Interpelácie a otázky poslancov
9. Diskusia

10. Záver
Body: 

1. Zasadnutie MsZ otvoril a viedol zástupca primátora mesta Ing. Róbert Vavro. Ospravedlnil neprítom -
nosť Ing. Mariána Lichnera, CSc. (kúpeľná liečba).

2. Správu o činnosti Mestskej rady predniesol Ing. Juraj Čabák. MsZ ju vzalo na vedomie.
3. MsZ zriaďuje komisiu ekonomickú, ktorá si spomedzi členov navrhne predsedu a návrh predloží do

najbližšieho zasadnutia MsZ. Poslanci MsZ za predsedu komisie obchodu a služieb zvolili poslanca 
Ing. Mariana Copláka, za predsedu komisie sociálnej a zdravotnej poslankyňu Ruženu Melcerovú.

4. MsZ väčšinou hlasov schválilo zriadenie výboru a jeho štatút v mestskej časti Sitnianska – Štefultov.
5. Poslanec Ing. Jozef Fabian predniesol návrh zásad združovania mestských prostriedkov a činností, ktorý

poslanci nadpolovičnou väčšinou schválili.
6. Poslanec Ing. Jozef Fabian predniesol správu komisie regionálneho rozvoja o možnosti vytvorenia mest-

ských podnikov, a to Mestského stavebného podniku a Mestského podniku služieb. Informoval prí-
tomných, ktoré prevádzky sú vypísané do privatizácie. Po dlhej diskusii MsZ prijalo uznesenie, v ktorom
požiada primátora mesta, aby rokoval o prevzatí hospodárskeho strediska š. p. Stavebný podnik v Ban -
skej Štiavnici za účelom založenia Mestského stavebného podniku, ktorého zakladateľom bude Mestské
zastupiteľstvo.

7. Ing. Róbert Vavro predniesol návrh na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o zavedení miestnych
poplatkov. MsZ prijalo uznesenie o zavedení 9 druhov miestnych poplatkov a určilo spôsob hlasovania
obyvateľov. Poverilo Mestskú radu, aby oboznámila obyvateľov mesta so zavedením miestnych
poplatkov a s formou hlasovania, zverejnila čas a spôsob hlasovania a vyhodnotila výsledky hlasovania
a predložila ich MsZ. 

8., 9. Interpelácie a otázky sa týkali prístupovej cesty k domu Jána Ivaniča na ul. Kysihýbeľská 12, ktorú mu
zamedzil Štátny majetok, zrušenej služby Rýchlej lekárskej pomoci, nedostatku vody na Drieňovej,
nevyhovujúcich posypových materiálov, osvetlenia na Drieňovej, dofinancovania výstavby ZŚ na Drie -
ňovej, ubúdajúcich pracovných príležitostí, odvodnenia Špitálky, premenovania ulíc, nedostatku mine -
rálnej vody v predajniach, túlavých psov. Sťažnosti poslanci preveria a kde bude možnosť, urobí sa
náprava. Niektoré problémy sú dlhodobejšieho charakteru a ich riešenie je závislé od finančných
prostriedkov mesta.

13. 2. 1991
Započala svoju činnosť Nadácia F. J. Turčeka pre krajinnoekologický výskum, výchovu a osvetu. Jej cieľom je
zhromažďovať finančnú a materiálnu pomoc krajinnoekologickej vede, výchove a osvete.

16. 2. 1991
Odchovanec TJ Sitno Karol Pa lášthy sa stal majstrom ČSFR v kategórii dorastu v chôdzi na 5 km.

19. 2. 1991
Vo veku 85 rokov zomrel na daný
maliar a gra    fik, banskoštiavnic -
ký rodák Jozef Vikto  rian Pituk.
Vystavoval v mnohých štátoch
Európy. Žil v Budapešti, ale do
Banskej Štiavnice sa často vracal.
Pochovaný je v Budapešti.

19. 2. 1991
Na Ministerstve vnútra bola vy -
konaná regis trácia Stanov Zdru -
ženia vlastníkov súkromných,
spolkových a obecných lesov
štiav  nického regiónu.
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21. 2. 1991
Odišiel do Nemecka kamión s prvou objednávkou pletených výrobkov podniku Pleta, ktorý hľadá možnosti
preniknutia na západ né trhy.

22. 2. 1991
Konala sa výročná schôdza TJ Sitno, Spojené závody Banská Štiavnica, na ktorej boli vyhlásení najlepší špor-
tovci mesta Banská Štiavnica za rok 1990. 
1. Monika Palášthyová – ľahká atletika, 2. Radoslav Nemčok – plávanie, 3. Milan Maroš – šachy, 4. Janka
Ďurigová – lyžovanie, 5. Ladislav Malčický – volejbal, 6. Ľubomír Kružlic – futbal, 7. Martin Kiss – turistika,
8. Ladislav Prokain – stolný tenis, 9. – Ing. Juraj Dutko – rekreačný beh, 10. Beáta Lauková – rekreačná tel.
vý chova a šport.

22. 2. 1991
sa zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na zasadnutí s týmto programom: 
1. Otvorenie
2. Návrh plánu a rozpočtu mesta na r. 1991
3. Interpelácie a otázky poslancov
4. Diskusia                       
5. Záver
Body: 
1. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Návrh rozpočtu mesta prečítal zástupca primátora Ing. Róbert Vavro. Primátor mesta Ing. Marián Lichner,

CSc., vyzval hlavného kontrolóra p. Máriu Vydrovú, aby zaujala stanovisko k plánu a rozpočtu mesta na
rok 1991. P. Vydrová odporučila návrh – ako predbežný – prijať. Po dlhšej diskusii poslanci schválili Návrh
rozpočtu mesta na r. 1991.

3. Interpelácie a otázky poslancov sa týkali oneskoreného doručenia Technickými službami faktúr za odvoz
smetí, zavedenia mestského rozhlasu na ul. Hella, skládky priemyselného odpadu.

4. Obsahom diskusie bola občianska vybavenosť na sídlisku Drieňová, zriadenie Mestskej polície, prípravy
a tlačovej besedy s účasťou novinárov.

27. 2. 1991
V Banskej Bystrici sa uskutočnil I. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Zúčastnil sa na ňom primátor
Banskej Štiavnice Ing. Marián Lichner, CSc., ktorý v diskusii poukázal na macošský vzťah štátu k regenerácii
historických jadier miest.

28. 2. 1991
SOU lesnícke zorganizovalo 11. ročník lyžiarskych bežeckých pretekov Memoriál Dušana Višňovca.

Marec
2. 3. 1991
Na Majstrovstvách Stredoslovenského kraja v cezpoľnom behu štiavnickí športovci získali 5 medailí, z toho
2 najvzácnejšie (mladší žiaci 1000 – Slavomír Koreň, muži – vytrvalci 10 000 m – Róbert Petro)

3. 3. 1991
V Rubigalle sa uskutočnila dražba prvých dvoch prevádzkových jednotiek. Prvé bolo vydražené Pohrebníctvo.
Licitačné kladivko ho prikleplo doterajšiemu vedúcemu Stanislavovi Šakovému. Budova a pozemok neboli
súčasťou dražby. Potraviny – samoobsluha na Križovatke – pripadli doterajšiemu vedúcemu Jozefovi Siskovi.
Boli vydražené bez pozemku.

7. 3. 1991
Prišiel na oficiálnu návštevu na Slovensko p. Thomas Mc Grath, reprezentant inštitúcie World Enviromental
Center (USA) Ponúkol spoluprácu Krajinnoekologickému centru na uskutočňovaní spoločných výchovných,
vzdelávacích a koordinačných projektoch.

7. 3. 1991
V priestoroch Čedoku bola inštalovaná predajná výstava obrazov Mariána Mikloša s motívmi Banskej Štiav -
nice.

10. 3. 1991
Rubigall bol svedkom ďalších dražieb. Reštaurácia na železničnej stanici má novú majiteľku – doterajšiu
vedúcu Júliu Sikulovú. Budova a pozemky neboli predmetom dražby. Ich vlastníkom sú ČSD. Jedáleň 

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

91

9



na Sládkovičovej ulici vydražila bývalá vedúca – Šarlota Slivková. Pozemok a budova neboli predmetom
dražby. Jozef Rudinský sa stal majiteľom Koženej galantérie na Námestí SNP 13. Súčasťou dražby nebol
pozemok, ani budova, patria Slovenskej štátnej sporiteľni Žiar nad Hronom.
Všetky ponúkané objekty boli vydražené za vyvolávacie ceny.

12. 3. 1991
Na Mestskom úrade sa konalo pracovné rokovanie zvolané Hydroconsultom Bratislava za účasti zástupcov
organizácií, ktoré sa budú podieľať na vypracovaní komplexnej štúdie vodohospodárskeho systému Banskej
Štiavnice. 

15. 3. 1991
Nezávislá skupina študujúcej mládeže v Banskej Štiavnici vyzvala SNR, aby prijala a vyhlásila Deklaráciu 
o štátnej zvrchovanosti SR.

15. 3. 1991
MUDr. Streško požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu Mestskej rady VPN. Do najbližšieho snemu výko -
nom tejto funkcie bol poverený Ing. Marián Coplák. 

19. 3. 1991
V Klube mládeže Rubigall bolo otvorenie výstavy v rámci III. roč. celoslovenskej prehliadky Ochrana prírody
v karikatúre. 

21. 3. 1991
Na MsÚ boli uzavreté výsledky sčítania ľudu, domov a bytov (sčítanie sa uskutočnilo z 2. na 3. marca). 
K uvedenému dňu mala Banská Štiavnica 10 336 trvale bývajúcich obyvateľov. V porovnaní s 80. rokmi je to
pokles o 200-300 ľudí. Z uvedeného počtu je 4979 mužov, 5357 žien. Ekonomicky aktívnych občanov je
4777, za prácou mimo mesta dochádza 345. V Banskej Štiavnici je 3940 bytov, obývaných 3445.
Na majstrovstvách ČSFR v behu na 1 míľu sa stal víťazom Banskoštiavničan Róbert Petro.

24. 3. 1991
Konala sa ďalšia dražba. Samoobsluhu potravín Pod Kalváriou spolu s budovou vydražil Ján Ferko. Maji -
teľkou samoobslužnej predajne Drogéria sa stala akciová spoločnosť Tevis zo Žiaru nad Hronom. Predajňu
Otex – Pánska móda pod Elektrárňou vydražil Marián Šurka.

25. 3. 1991
Sa dožil 70-tin Ing. Jozef Lackovič, významný slovenský maliar, jeden zo zakladateľov insitného umenia. 
K jeho jubileu bola v Turčianskej galérii v Martine inštalovaná výstava Môj maľovaný svet.

26. 3. 1991
Na besede v radnici Banskej Štiavnice Záchrana Banskej Štiavnice sa zúčastnil predseda Matice slovenskej
Jozef Markuš a hovorca tejto inštitúcie Stanislav Bajaník. Popoludní sa konalo v podkrovnej miestnosti
Klubu mládeže Rubigall s menovanými verejné zhromaždenie.

27. 3. 1991
Zišli sa v Levoči zástupcovia 9 miest – pamiatkových rezervácií v rámci novokonštituovanej sekcie miest pri
Združení miest a obcí Slovenska. Za Banskú Štiavnicu sa na rokovaní zúčastnil primátor mesta Ing. Marián
Lichner, CSc, ktorý bol na ňom zvolený do 6-členného výkonného výboru.

A príl
4. 4. 1991
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Mestskej rady
3. Riešenie problémov pitnej vody
4. Riešenie znečisťovania miestnych komunikácií na sídlisku Drieňová
5. Návrh na doplnenie a zmeny v organizačnom poriadku Mestského zastupiteľstva
6. Návrh na voľbu predsedu ekonomickej komisie
7. Určenie cien nájomného za užívanie nebytových priestorov
8. Určenie predajnej doby obchodných zariadení
9. Schválenie nariadení mesta o zavedení miestnych poplatkov 

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

91

10



10. Prerokovanie situácie zdravotníctva v Banskej Štiavnici
11. Interpelácie a otázky poslancov
12. Diskusia 
13. Záver

Body:
1. Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Správu o činnosti Mestskej rady v Banskej Štiavnici od posledného zasadnutia MsZ predniesol Ing.

Róbert Vavro, zástupca primátora. MsZ bez pripomienok vzalo správu na vedomie.
3. Na rokovanie o probléme pitnej vody bol prizvaný riaditeľ závodu STVaK Žiar nad Hronom pán

Kašša, ktorý však neprišiel. K problému sa vyjadrila vedúca prevádzky STVaK v Banskej Štiavnici pani
Pálková. V širokej diskusii sa hľadali riešenia. Primátor navrhol pripomienky poslancov zosumari -
zovať a pred ložiť riaditeľovi podniku STVaK v Banskej Bystrici a požiadať ho o vysvetlenie.

4. Na rokovanie MsZ bol prizvaný riaditeľ firmy Pozemné stavby Zvolen Ing. Daniel Bartkovič, ktorého
zastúpil pán Murín. Nariadením mesta treba firmu zaviazať k čisteniu komunikácií na sídlisku
Drieňová. 

5. MsZ schválilo doplnky a zmeny v organizačnom poriadku Mestského zastupiteľstva.
6. MsZ zvolilo za predsedu ekonomickej komisie Ing. Ľudovíta Kaníka, odborníka z radov obyvateľov

mesta.
7. MsZ zrušilo uznesenie Rady MsNV v Banskej Štiavnici č.159/90 zo dňa 19. 9. 1990 a v zmysle vyhlášky

FMF ČSFR, MF ČR a MF SR zo dňa 22. 12. 1990 pre ceny nájomného za užívanie nebytových
priestorov v meste od 1. 5. 1991 neurčuje atraktívne prostredie, ani objekty mesta pre možné zvýšenie
cien nájomného nad maximálnu hranicu.

8. MsZ určilo predajnú dobu obchodným organizáciám s viac ako jedným predavačom a súkromným
podnikateľom maximálne do 18. hodiny s platnosťou od 1. 5. 1991.

9. Po dlhej diskusii a pripomienkach poslanci schválili miestne poplatky.
10. Prerokúvaný nebol pre neprítomnosť MUDr. Daniela Kindernaya, riaditeľa NsP. v Banskej Štiavnici.

11., 12. Interpelácie a otázky poslancov sa týkali zabezpečenia budov v majetku mesta pred rozkrádaním, po   -
tre by zriadenia Mestskej polície, nevyhovujúcich autobusových spojov, zásobovania predajní, túlavých
psov, čiernych skládok. 

4. 4. 1991
V Behu oslobodenia Handlovej zvíťazil v hlavnej kategórii Banskoštiavničan Róbert Petro.                     

5. 4. 1991
Uskutočnila sa ustanovujúca schôdza Klubu slovenských turistov, ktorá nesie meno po významnom ban-
skoštiavnickom lekárovi dr. Térym. Jeho prvým predsedom sa stal Ing. Igor Ladziansky.

6. 4. 1991
V podkroví Rubigallu bola doteraz najväčšia dražba (9 objektov). Novými majiteľmi sa stali:
Stánok PNS na Križovatke – Jozef Tomus, predajňa Potraviny v Hornej Hute - Miroslav Blahút, Obchod 
s palivami – bývalé Uhoľné sklady – Marián Šurka, predajňa Ovocie - Zelenina v Prenčove – Marta Adámyová,
predajňa Ovocie – Zelenina na Križovatke – Ing. Helena Rišňovská, predajňa Ovocie – Zelenina na Slád -
kovičovej ul. v centre mesta – Jaroslav Santos, Potraviny na starom ihrisku – František Lipták.

12. 4. 1991
Na Počúvadlianskom jazere sa uskutočnili zasadnutie za účasti Ministerstva práce a sociálnych vecí, OÚ 
a Úradu práce v Žiari nad Hronom, Rudných baní v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici a Hodruši-Hámroch
k perspektíve rudného baníctva. Na oznámenie o zastavení činnosti banskej prevádzky reagoval primátor
mesta Ing. Marián Lichner, CSc. listom riaditeľovi Rudných baní, š.p. v Banskej Bystrici upozornením, že
mesto stratí 870 pracovných príležitostí.

14. – 20. 4. 1991
Sa organizoval v Bratislave a v Banskej Štiavnici stredoeurópsky seminár o životnom prostredí. Zúčastnilo
sa na ňom 250 študentov, dobrovoľných a profesionálnych ochrancov prírody zo Slovenska, Čiech, rôznych
krajín Európy a USA. Dva dni – 15. a 16. 4. – účastníci strávili v Banskej Štiavnici. Uznanie získal model eko-
logickej výchovy, ktorý v našom meste presadzujú predstavitelia TTT.

17. 4. 1991
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie 
2. Riešenie problémov zdravotníctva v Banskej Štiavnici
3. Rozšírenie predmetu činnosti TS mesta Banská Štiavnica
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4. Interpelácie a otázky poslancov 
5. Diskusia
6. Záver

Body: 
1. Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. MUDr. Daniel Kindernay, riaditeľ NsP v Banskej Štiavnici oboznámil prítomných so zámerom OÚNZ 

v Žiari nad Hronom zrušiť v Banskej Štiavnici lôžkové oddelenie chirurgie a gynekológie, sčasti interné
oddelenie. Po dlhej diskusii MsZ schválilo návrh na odčlenenie NsP v Banskej Štiavnici z organizačných
štruktúr OÚNZ Žiar nad Hronom, uložilo sociálnej a zdravotnej komisii spracovať koncepciu zdravot-
níckej starostlivosti pre obvod Banská Štiavnica a predložiť ju na rokovanie MsZ, rozšíreného o staros-
tov spádových obcí a prednostu OÚ do 30. 5. 1991. Podporilo zároveň návrh riaditeľa NsP v Banskej
Štiav nici na zachovanie základného lôžkového fondu NsP v Banskej Štiavnici.

3. MsZ schválilo rozšírenie predmetu činnosti Technických služieb o
– všeobecnú obchodnú činnosť
– sklenárstvo

4, 5. Týkali sa krízového plánu mesta /pre nepresunutie dotácií z MF SR mestu/, finančných prostriedkov
mesta, inventarizácie majetku, opitých vodičov a nimi spôsobených havárií, nárastu kriminality 
v meste.

17. – 18. 4. 1991
V chate Dinas v Banskom Studenci Archív literatúry a umenia Matice slovenskej za prispenia štiavnického
Banského múzea zorganizoval vedeckú konferenciu venovanú storočnici Literárnych listov. Účastníci
navštívili aj pamätné miesta spojené so životom tvorcov Literárnych listov – Podhorie, Banskú Štiavnicu,
Antol a Prenčov.

18. 4. 1991
Centrálny výbor TJ ZS potvrdil voľbu nového predsedu TJ. Stal sa ním Ing. Jozef Fabian.

19. 4. 1991
Riaditeľ NsP MUDr. D. Kindernay poslal ministrovi zdravotníctva SR list, ktorý obsahuje koncepciu nového
usporiadania a organizácie zdravotníctva v Banskej Štiavnici.

19. 4. 1991
V ZK Pleta sa konala výročná schôdza zdravotne postihnutých v Banskej Štiavnici. Hlavným programom
boli organizačné zmeny – vytvorenie Obvodného zväzu zdravotne postihnutých so sídlom v Banskej Štiavnici
a pričlenením okolitých obcí, ktorý by priamo riadil ÚV – bez medzičlánku OV a schválenie plateného tajom-
níka pre banskoštiavnický obvod.

27. 4. 1991
Na majstrovstvách kraja vo vodáckom maratóne na Hrone medzi Žarnovicou a Novou Baňou zvíťazil v kate -
górii K1 muži Jozef Coplák (Kajak maratón klub Štiavnické Bane), majstrom kraja v kategórii K1 dorast sa
stal Peter Coplák (SPŠ B a H Banská Štiavnica)

29. 4. 1991
Sa konalo ustanovujúce zasadnutie Zelenej únie nášho mesta.

30. 4. 1991
Sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. 
Program:

1. Otvorenie
2. Zriadenie Mestskej polície a návrh na vymenovanie náčelníka MP
3. Návrh krízového rozpočtu TS mesta na rok 1991
4. Koncepcia podnikovej sféry hospodárstva mesta Banská Štiavnica
5. Menovanie kronikárov mesta
6. Návrh na delegovanie poslancov a členov komisie výchovy a vzdelávania mládeže MsZ za členov rád škôl

a rád školských zariadení
7. Určenie prioritného postavenia stavby ZŠ na sídlisku Drieňová
8. Informácia o stave zamestnanosti v meste
9. Interpelácie a otázky poslancov

10. Diskusia
11. Záver
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Body: 
1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Poslanci MsZ schválili zriadenie Mestskej polície s platnosťou od 1. 5. 1991 a vymenovali do fun  kcie

ná čelníka Mestskej polície Ing. Ivana Kopála. Zároveň schválili poriadok pre odmeňovanie mestskej 
polície a uložili náčelníkov MsPo vypracovať organizačný poriadok mestskej polície v termíne  
do 30. 5. 1991. Predsedovi komisie verejného poriadku MsZ v spolupráci s vedúcou oddelenia MsÚ 
a ná čelníkom Mestskej polície uložili pripraviť nový návrh štatútu MsPo a predložiť ho na schválenie
MsZ.

3. Po diskusii a doplňujúcich návrhoch poslanci MsZ schválili program Technických služieb mesta Ban-
ská Štiavnica a uložili riaditeľovi TS realizovať navrhnuté opatrenia.

4. Poslanci MsZ nadpolovičnou väčšinou hlasov a bez pripomienok schválili koncepciu podnikovej sféry
hospodárstva mesta Banská Štiavnica.

5. MsZ navrhlo, aby Ing. Ivan Herčko, CSc., ktorý bol stanovený za kronikára 26. 2. 1985, pokračoval 
v tejto práci až po rok 1990, a od volieb 1990 započal so spracovaním zápisov PhDr. RNDr. Ján Novák,
CSc. Väčšinou hlasov bol tento návrh schválený.

6. Poslanci MsZ nadpolovičnou väčšinou hlasov schválili návrh komisie výchovy a vzdelávania mládeže,
predložený poslancom Pavlom Brnčom, a delegovali poslancov do jednotlivých rád škôl.

7. MsZ schválilo prednostné použitie účelových prostriedkov KBV na výstavbu ZŠ na sídlisku Drieňová.
8. Komisia regionálneho rozvoja v osobe Ing. Ladislava Sombathyho predložila správu o stave zamestna -

nos ti v meste a predpokladanom vývoji zamestnanosti. Poslanci MsZ ju vzali na vedomie a poverili
primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc., aby oboznámil s vážnou hospodárskou situáciou štátne
orgány, politické strany a hnutia a žiadal od nich pomoc. 

9., 10. Ing. arch. Roman Rezníček sa pre zaneprázdnenosť vzdal funkcie predsedu komisie výstavby. Poslanci
jeho rezignáciu vzali na vedomie. Diskusia sa týkala problémov zásobovania uhlím..

30. 4. 1991
Na okresnom kole ľahkoatletického štvorboja zvíťazilo 6-členné ľahkoatletické družstvo chlapcov ZŠ J. Ho -
rá ka v Banskej Štiavnici.

30. 4. 1991
V priestoroch SAV v Banskej Štiavnici sa konala tlačová beseda k založeniu Nadácie F. J. Turčeka.

Máj
1. 5. 1991
Organizátori z Rubigallu a ZK Pleta pripravili na Trojičnom námestí Prvomájový majáles so stavaním mája,
bohatým kultúrnym programom a hodnotnou tombolou.

1. 5. 1991
Bola zriadená Mestská polícia. Do funkcie náčelníka bol menovaný Ing.
Ivan Kopál.

4. 5. 1991
V Podsitnianskej sa uskutočnil III. roč. Podsitnianskej desiatky. Víťazom
hlavnej kategórie sa stal Róbert Petro.

10. 5. – 12. 5. 1991
V Tvrdošíne sa konala krajská prehliadka študentskej Stredoškolskej
odbornej činnosti. Z nášho mesta do celoslovenského kola postúpili:
Zoltán Antal a Rastislav Jokl (gymnázium) s prácou Chaos v odbore
Matema tika a matematická informácia a Janka Kalová a Emília Stra-
cheová (gymnázium) s prácou Slnečné hodiny v odbore Fyzika.

17. 5. 1991
V sobášnej sieni Antolského kaštieľa bola sprístupnená výstava sakrál-
nych predmetov a zbierok z depozitáru múzea, z vlastníctva Farského
úradu a obyvateľov Antola.

17. 5. 1991
Ctitelia a obdivovatelia Andreja Kmeťa sa zišli pri jeho soche v Banskej
Štiavnici. Po krátkom príhovore a prednesenej básni položili k pomníku
kyticu kvetov. Stalo sa tak pri príležitosti 150. výročia jeho naro denia. 
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17. 5. 1991
V banskoštiavnickom evanjelickom kostole sa uskutočnil celoslovenský seminár s ekologickou tematikou.
Na ňom bol založený Výbor pre zachovanie života.

18. 5. 1991
Pri príležitosti 150. výročia narodenia A. Kmeťa rím. - kat. farský úrad v Prenčove zorganizoval oslavy za
účasti biskupa D. Tótha z Trnavy. Zároveň bola otvorená Pamätná izba s dobovým etnografickým inventárom
a zachovanými predmetmi z osobného vlastníctva A. Kmeťa, ktorý v obci pôsobil takmer 30 rokov.

19. 5. 1991
Na verejnej dražbe v Rubigalle sa ponúkalo 9 prevádzkových jednotiek. Novou majiteľkou Kníhviazačstva
sa stala Erika Jányová, Kominárstvo si vydražil Stanislav Šakový, predajňu Ovocie - Zelenina v Antole Vladimír
Auder, predajňu Ovocie - Zelenina Pod Kalváriou Anna Maceková, predajňu Mäsiarstvo na Križovatke Štefan
Truszka. Reštaurácia Pod galériou bude patriť verejnej obchodnej spoločnosti S.K.T. (bola vydražená holand-
skou dražbou).Tou istou formou bola vydražená aj OBUV v centre mesta. Pripadla Jozefovi Ivaničovi.

28. 5. 1991
Primátor mesta požiadal listom o pomoc najvyššie štátne orgány pri riešení zamestnanosti. Prílohou k listu
bol východiskový materiál „Predpokladaný vývoj zamestnanosti priemyselnej činnosti v Banskej Štiavnici do
r. 2000” (autor materiálu Ing. L. Sombathy).

30. 5. 1991
Konalo sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Mestskej rady za obdobie 17. 4. – 30. 5.
3. Návrh na zrušenie Inžiniersko-investorskej organizácie
4. Návrh na voľbu predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia a návrh na

zmenu sekretára komisie kultúry a športu MsZ v Banskej Štiavnici
5. Štatút Mestskej polície v Banskej Štiavnici
6. Zriadenie Mestského bytového podniku
7. Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 1991 a návrh opatrení vyplývajúcich z rozboru hospodárenia
8. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 1991
9. Návrh na delegovanie zástupcov MsZ za členov rád škôl a školských zariadení

10. Interpelácie a otázky poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Body: 

1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Správu o činnosti Mestskej rady predniesol PhDr. Jozef Labuda. Poslanci bez pripomienok vzali správu

na vedomie.
3. Ing. Róbert Vavro informoval poslancov, že pracovníci Inžiniersko-investorskej organizácie sa privatizo-

vali, organizácia má nový názov a prostredníctvom nej sa čiastočne budú zabezpečovať úlohy mesta.
Poslanci bez pripomienok návrh na zrušenie Inžiniersko-investorskej organizácie prijali. 

4. Poslanci MsZ vzali na vedomie vzdanie sa funkcie sekretára komisie kultúry a športu Ivety Bendžalovej
a zvolilo:
– za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia Ing. Milana Klaka.
– za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia Ing. arch. Romana Rezníčka 
– za sekretára komisie kultúry a športu Oľgu Školíkovú

5. Štatút Mestskej polície v Banskej Štiavnici predložil Vladimír Auder. Po pripomienkach poslanci MsZ
ho schválili.

6. MsZ po dlhej diskusii schválilo založenie Mestského bytového podniku v Banskej Štiavnici s platnosťou
od 1. 6. 1991, poverilo zastupovaním funkcie riaditeľa Mestského bytového podniku v Banskej Štiavnici
Evu Heilerovú. Za členov dozornej rady ustanovilo Evu Rákayovú a Ing. Františka Majerského.

7. Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok urobil Ing. Rudolf Valovič, CSc. MsZ vrátilo materiál na prepracovanie
a uložilo prednostovi MsÚ a riaditeľovi mestských podnikov predložiť na najbližšom zasadnutí MsZ
nový rozbor hospodárenia za I. štvrťrok. 

8. Po dlhej diskusii a mnohých pripomienkach poslanci vrátili na prepracovanie návrh rozpočtu mesta
Banská Štiavnica na rok 1991 a uložili prednostovi MsÚ, riaditeľovi TS a vedúcim oddelení MsÚ
prepracovať návrh rozpočtu mesta. 

9. Poslanci MsZ schválili návrh na delegovanie zástupcov MsZ za členov rád škôl a rád školských zariadení.
Schválili aj znenie listu ministrovi financií a ministrovi školstva SR, týkajúceho sa opodstatnenosti prí -
stavby gymnázia v Banskej Štiavnici. 
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10. Interpelácie a otázky sa týkali výstavby ZŠ na Drieňovej, nevyhovujúcich autobusových spojov, 
presme rovania dopravy pred galériou, úniku vody pri nemocnici, výstavby obytného bloku na Drieňo -
vej.

11. Primátor mesta informoval prítomných o rokovaní ohľadom banskoštiavnického zdravotníctva a chys-
tanom rokovaní o zamestnanosti.

31. 5. 1991
Živena – spolok slovenských žien a oddelenie mestskej kultúry v Banskej Štiavnici usporiadali súťaž Spie -
vajže si, spievaj... spojenú s kultúrnym programom. Víťazmi sa stali: I. kat. 5 – 7 roční – M. Demko, II. kat. 
10 – 11 roční – S. Bartko, III. kat. 12 – 14 roční – R. Schinglerová. 

Jún
1. 6. 1991
Sa konal XI. roč. cestného Behu Trate mládeže. Na 20 km trati z Hronskej Breznice do Banskej Štiavnice
pretekalo 82 bežcov zo Slovenska, Čiech a Juhoslávie. V hlavnej kategórii zvíťazil Ondrej Gondáš (Sídlisková
TJ Brezno)

3. 6. 1991
Začala pracovať Mestská polícia, ktorá má svoje sídlo na I. poschodí Rubigallu.

5. 6. – 7. 6. 1991
V areáli SOU lesníckeho sa uskutočnila súťaž zručnosti žiakov SOU rezortu Ministerstva lesného a vodného
hospodárstva SR. Učni z celého Slovenska súťažili v odbore mechanizátor lesnej ťažby a v odbore mechanik
- opravár. V obidvoch odboroch najlepšie obstáli Štiavničania. 

6. 6. 1991
V priestoroch Galérie J. Kollára bola vernisáž III. Trienále drobnej plastiky a kresby. Atrakciou výstavy sa 
stali plastiky dvoch slovenských sochárov pôsobiacich v New Yorku – Zdena Majerčáka a Ondreja Ru-
davského.

8. 6. 1991
Uskutočnil sa VII. roč. Rozprávkového lesa, ktorý sa odohrával v parku Antolského kaštieľa.

9. 6. 1991
Z podnetu MO Matice slovenskej sa na Trojičnom námestí zišlo zhromaždenie občanov pri príležitosti osláv
130. výročia Memoranda národa slovenského v Martine. Ako hostia sa na ňom zúčastnili: podpredseda Sve-
tového kongresu Slovákov – M. Balco (USA), dr. Pavol Arnold (Švajčiarsko), prof. František Vnuk (Austrália)
a hovorca Matice slovenskej Stanislav Bajaník.

12. 6. 1991
V súťaži o Pohár Čsl. rozhlasu mladých ľahkoatletických nádejí zo stredného Slovenska v Brezne zvíťazili
mladší žiaci ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici.

13. 6. 1991
U predsedu Slovenského banského úradu v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie ku hľadaniu východísk 
zo situácie, ktorá ťažko dolieha na banskoštiavnické baníctvo. Komisia, ktorá sa má vytvoriť, bude
posudzovať sociálne aspekty útlmu banskej činnosti a skúmať možnosti uplatnenia vhodných náhradných
progra mov.   

14. 6. 1991
Riaditeľ Plety, š. p. Ing. Ján Kovár rokoval s Raznoexportom v Moskve o možnosti exportu výrobkov štiav -
nického podniku do Ruska.

15. 6. 1991
Na radnici boli prijatí maturanti Učiteľského ústavu spred 50. rokov.

16. 6. 1991
Konala sa ďalšia dražba. Espresso Marína na Trojičnom námestí vydražili pani Necpalová a pani Adamská.
Mliečne lahôdky v budove Kammerhofu Ľubomír Sopko, holičstvo Žiaran na Križovatke Jozef Ivan, 
predajňu potravín na Hornej Resle Gizela Terenová, kozmetiku a kaderníctvo na Križovatke Lambert
Dobšovič. 
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20. 6. 1991
Konalo sa zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva. Zúčastnilo sa na ňom iba 13 poslancov, čo nie je
nadpolovičná väčšina, a tak sa nemohli prerokúvať plánované body programu.. Uskutočnil sa iba akt zloženia
sľubu členov Mestskej polície. Prítomnosť poslanca FZ Alfréda Hašku poslanci využili na interpelácie.

24. 6. 1991
Časť účastníkov XVII. Medzinárodného kongresu pre vysoké priehrady (ICOLT), ktorý sa konal vo Viedni,
zavítala do nášho mesta. Vedci z USA, Veľkej Británie, Francúzska, Švédska, Holandska, Rakúska, ČSFR,
Austrálie, Číny, Malajzie a Južnej Afriky si prezreli v Banskom múzeu v prírode výstavu Banskoštiavnické
vodné nádrže. Vzácnych hostí prijal aj primátor mesta.

27. 6. 1991
Uskutočnilo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. 
Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Mestskej rady od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva
3. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 1991 a čerpanie výdavkov za mesiace I – V/91
4. Návrh zásad činnosti hlavného kontrolóra a návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie jún – december

1991
5. Návrh poplatkov za vysielanie v mestskom rozhlase
6. Návrh na odvolanie z funkcie člena komisie výchovy a vzdelávania mládeže MsZ a návrh na voľbu člena

komisie výchovy a vzdelávania MsZ, návrh na doplnenie komisie pre estetický a výtvarný vzhľad mesta
7. Návrh na valorizáciu platov
8. Návrh na vydanie nariadenia mesta Banská Štiavnica č.2/1991 o určení predajného a prevádzkového času

v meste
9. Rezignácia Ruženy Melcerovej na funkciu poslanca MsZ a vyhlásenie o nastúpení náhradníka

10. Interpelácie a otázky poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Body: 

1. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Marián Lichner, CSc., primátor mesta.
2. Správu o činnosti Mestskej rady predniesol poslanec Ing. Jozef Fabian. Poslanci vzali správu bez pripo -

mie nok na vedomie.
3. Spravodajcom tohto bodu bol Ing. Juraj Čabák. Po diskusii sa v návrhu opravila čiastka príjmov aj 

vý dav kov mínus päťstotisíc Kčs v položke plán regenerácie mesta. Návrh na uznesenie sa doplnil 
o návrh Ing. arch. Romana Rezníčka k možnosti privatizovania niektorých služieb TS. Poslanci vzali na
vedomie čerpanie výdavkov za obdobie I. – V/1991 a schválili rozpočet mesta Banská Štiavnica na 1991
rok. 

4. Úvod k návrhu predniesol poslanec RNDr. Ján Novák, CSc. Po doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch
poslanci MsZ schválili zásady činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica.

5. Poslanci MsZ schválili návrh na poplatok vo výške 3 Kčs za 1 minútu vysielania v mestskom rozhlase.
6. Na základe požiadania Danice Mičurovej o uvoľnenie z funkcie člena komisie výchovy a vzdelávania

mládeže MsZ poslanci ju odvolali a zvolili do tejto funkcie Dr. Radka Šályho. Návrh na doplnenie komisie
regionálneho rozvoja o Dr. Ing. Jozefa Karabellyho takisto poslanci schválili. Návrh na zriadenie komisie
pre estetický a výtvarný vzhľad mesta poslanci odporučili dopracovať.

7. Poslanci MsZ schválili valorizácie platov zamestnancov MsÚ za I. štvrťrok vo výške 6 % a za II. štvrťrok
vo výške 22% zo základných miezd. 

8. MsZ schválilo nariadenie mesta  Banská Štiavnica č. 2/1991 o určení predajného a prevádzkového času 
v meste s platnosťou od  15. 7. 1991. Trvanie predajnej a prevádzkovej doby v pracovné dni sa určuje mini -
málne do 18. hodiny, v sobotu do 12. hodiny.   

Júl
5. 7. 1991
Sídlisková TJ Drieňová usporiadala nohejbalový turnaj o Pohár primátora mesta. Víťazom sa stal NO TJ
Drieňová (Hrubčo, Husovec, Kuruc).

6. 7. 1991
Navštívila naše mesto 16-členná skupina vedeckých pracovníkov z viacerých univerzít USA. Témou ich študij -
ného pobytu – v rámci Fulbrightovej nadácie – bola ČSFR v reforme. V besede s primátorom, zástupcom
primátora a vedeckými pracovníkmi mesta sa zaujímali o ekonomické, politické, vedecké, školské a ekologic -
ké aktivity a problémy Banskej Štiavnice.
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8. 7. 1991
Vo výstavných priestoroch SNM bola otvorená výstava Banská Štiavnica na starých pohľadniciach a vedutách.

10. 7. 1991
Účastníci tábora Stromu života usporiadali v podvečer protestnú akciu zameranú na čierne skládky do  mo -
vé ho odpadu. Zo Starého mesta preniesli jedno smetisko k morovému stĺpu. Touto akciou vyjadrili nespo -
 koj nosť so znečisťovaním životného prostredia a poukázali na ľahostajný postoj časti obyvateľstva k svojmu
mestu.

11. – 12. 7. 1001
Krajinnoekologické centrum a Ekoagentúra zabezpečovali návštevu japonských a austrálskych podnikateľov,
ktorí prišli zmapovať možnosti preniknutia japonského kapitálu do nášho regiónu.

15. 7. 1991
Bol zriadený Obvodný úrad práce. Mal evidovaných 592 uchádzačov o prácu.

17. 7. 1991
Bola kolaudovaná Poliklinika na Drieňovej.

18. 7. 1991
K tomuto dňu je v obvode Banská Štiavnica registrovaných 459 podnikateľov. 334 podnikateľov vykonáva
túto činnosť popri svojom zamestnaní, 125 podnikateľov má túto činnosť ako hlavné zamestnanie.

19. 7. 1991
V budove Rubigallu bola otvorená spomienková výstava akademického maliara Jozefa Viktoriána Pituka.

24. 7. 1991
V Art fotogalérii banskoštiavnického Čedoku bola otvorená predajná výstava umeleckých fotografií 
Ing. Vladimíra Bártu, štiavnického rodáka. Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj Anton Hykisch – predseda
výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a riaditeľ vydavateľstva Mladé letá. 

25. 7. 1991
Sídlisková TJ na Drieňovej usporiadala II. ročník Drieňovského okruhu, na ktorom štartovalo 205 pre -
tekárov. Víťazom hlavnej kategórie sa stal Róbert Petro, dvojnásobný majster ČSFR v cestnom behu 
a krose.

A ugust
13. 8. 1991
Uznesením vlády č. 439 bol schválený návrh na zapísanie Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového kul -
túrneho a prírodného dedičstva.

13. 8. 1991
V rámci 35. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa uskutočnila siedma etapa
Banskoštiavnický okruh v dĺžke 120 km. Pretekári absolvovali 12 okruhov so štartom a cieľom na Trojičnom
námestí. Víťazom sa stal nemecký pretekár Heinrich Trumheller v čase 03:28,04 hod. Cenu venoval š. p. Pleta
B. Štiavnica, a to pánsky sveter a stvárnenie bane vo fľaši. 

15. 8. 1991
Na pozvanie Obvodného a Mestského úradu v Banskej Štiavnici navštívil naše mesto námestník ministerky
práce a sociálnych vecí PhDr. Milan Kubalák, CSc. Dôvodom jeho návštevy bolo riešenie nezamestnanosti 
a hľadanie nových pracovných príležitostí v banskoštiavnickom obvode.

18. 8. 1991
V Rubigalle sa konala dražba prevádzok Priemyselného podniku Banská Štiavnica. RTS vydražil Vladimír
Brnák, Čalúnnictvo Jozef Babiak, Stolárstvo v Banskej Štiavnici Ing. Bohumil Carda, Stolárstvo v Žiari nad
Hronom Igor Lalo, reštauráciu Ametyst Emília Krátka, stánok Občerstvenie – Križovatka Jozef Ivanič.

28. 8. 1991
V Levoči sa uskutočnilo zasadnutie Sekcie miest s pamiatkovými rezerváciami pri ZMOS-e. Za Banskú Štiav -
nicu sa na ňom zúčastnil primátor Ing. Marián Lichner, CSc. a zástupca primátora. 
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Keďže Ministerstvo kultúry SR a vláda SR nereagovali na iniciatívy sekcie, účastníci prijali rozhodnutie
obrátiť sa na premiéra vlády SR.

31. 8. 1991
K tomuto dňu bolo v našom meste zaevidovaných 680 nezamestnaných, čo predstavuje 8,72 %.

September
1. 9. 1991
K novému školskému roku boli ustanovení noví riaditelia škôl a domovov mládeže: 
Gymnázium – Irena Polónyová, SLŠ – Ing.Rudolf Valovič, CSc., SPŠB a H – Ing. Viliam Fleischaker, SOU
banícke – RNDr. Pavel Bačík, ZŠ J. Horáka – Ján Maruniak, Osobitná škola – Alena Šoučíková, ZUŠ – Ľudovít
Počaj, DM na Povrazníku – Lucia Bielčíková, MŠ na Mierovej ulici – Jana Trilcová, MŠ na Ulici 1. mája –
Marta Gašparová, MŠ na Bratskej ulici – Alžbeta Štefunková.

5. 9. 1991
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici. 
Program: 

1. Otvorenie
2. Informatívna správa o situácii na úseku zamestnanosti v závode Rudné bane Banská Štiavnica s perspektí -

vou ďalšieho riešenia
3. Zámer činnosti pripravovanej obchodnej spoločnosti s. r. o. „Lýceum, spol. s r. o.“
4. Informatívna správa z previerky správnosti výpočtu poplatkov za vykurovanie a dodávku teplej vody
5. Správa o činnosti Mestskej rady
6. Návrh plánu práce na II. polrok 1991
7. Rozbor hospodárenia za I. polrok 1991
8. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
9. Návrh na zmenu komisie výstavby, ÚP a ŽP, komisie sociálnej a zdravotnej, návrh na zriadenie ďalších

komisií
10. Správa o plnení uznesení za I. polrok 1991
11. Návrh na premenovanie ulíc v meste
12. Návrh ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti pre riaditeľa TS mesta, PP š. p. a MsPS na rok 1991
13. Návrh na vyplatenie zálohy na ročnú odmenu pre primátora mesta a zástupcu primátora
14. Rôzne
15. Interpelácie a otázky poslancov
16. Diskusia 
17. Záver
Body: 

1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Informatívnu správu predniesol Ing. Karol Danys, riad. š. p. Rudné bane. Situácia s útlmovým progra -

mom je vážna, hrozí výrazný rast nezamestnanosti v Banskej Štiavnici a okolí. Poslanci MsZ vzali správu
na vedomie a odporučili riaditeľovi š. p. Rudné bane spracovať technicko-ekonomickú štúdiu závodu 
v Banskej Štiavnici a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie prevádzky.

3. Poslanci MsZ vzali na vedomie zámer činnosti pripravovanej obchodnej spoločnosti „Lýceum, spol s r. o.“
/hotelový komplex/ a schválili vznik rovnomennej obchodnej spoločnosti. Dohodli vklad mesta Banská
Štiavnica do kmeňového majetku spoločnosti a rozdelenie zisku. Zároveň schválili oslobodenie spoloč -
nosti od miestnych daní a poplatkov po dobu výstavby.

4. Informatívnu správu podal pracovník OÚ v Banskej Štiavnici Jozef Inglot. Poslanci MsZ vzali na vedomie
správu z cenovej kontroly správnosti výpočtu zálohových platieb od obyvateľstva za dodávku tepla TÚV.

5. Správu predniesol RNDr. Ján Novák, CSc. MsZ vzalo správu na vedomie a neschválilo požiadavku obec-
ného zastupiteľstva obce Počúvadlo na odčlenenie rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero z katastra
Banská Štiavnica a jej pričlenenie do katastra obce Počúvadlo.

6. MsZ schválilo návrh plánu práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 1991.
7. Poslanci MsZ vzali na vedomie rozbor hospodárenia za I. polrok 1991 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k rozboru hospodárenia.
8. Poslanci MsZ nadpolovičnou väčšinou hlasov schválili Zásady hospodárenia s majetkom mesta Banská

Štiavnica. 
9. MsZ schválilo doplnenie komisie sociálnej a zdravotnej o Alenu Šutákovú a inventarizačnej o JUDr. Emí -

liu Jaďuďovú. Vzalo na vedomie
– vzdanie sa funkcie sekretára komisie výstavby, VP a ŽP Ing. Eleny Žuffovej
– vzdanie sa funkcie predsedu komisie sociálnej a zdravotnej Ruženy Melcerovej
– vzdanie sa funkcie sekretára komisie sociálnej a zdravotnej Edity Mosinovej
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a zriadilo
– komisiu inventarizačnú s predsedom Jánom Mravíkom
– komisiu škodovú s predsedom Ing. Róbertom Vavrom
– komisiu IPCHU s predsedom Nadeždou Babiakovou
Zbor pre občianske záležitosti s predsedom Ing. Mariánom Lichnerom, CSc

10. Poslanci MsZ vzali na vedomie správu o plnení uznesení za I. polrok 1991
11. MsZ schválilo premenovanie niektorých ulíc a námestí v Banskej Štiavnici nasledovne:

Ul. Červenej armády na Ulica Kammerhofská
Ul. Čsl. armády, Ul. V. I. Lenina na Dolná
Časť Nám. A. Kmeťa na Ul. Andreja Kmeťa
Ul. Radničná, Časť. Nám. SNP, Časť. Ul. A. Sládkoviča na Radničné námestie
Svätotrojičné námestie na Námestie sv. Trojice
Časť Námestia SNP na Ulica Andreja Kmeťa
Tento návrh schválila Okresná názvoslovná komisia v Žiari nad Hronom

12. Poslanci MsZ schválili
– návrh kritérií pre stanovenie ročnej odmeny pre riaditeľa TS mesta Banská Štiavnica
– návrh kritérií pre stanovenie ročnej odmeny pre riaditeľa PP š.p. Banská Štiavnica
– návrh kritérií pre stanovenie ročnej odmeny pre riaditeľa MsPS Banská Štiavnica

13. MsZ schválilo zálohu na ročnú odmenu na rok 1991 pre primátora mesta a zástupcu primátora vo výške
ich jedného základného mesačného platu

14. Rôzne:
– MsZ súhlasilo s prenechaním objektu 122/I – Belházyovský dom do dočasného bezplatného užívania

OV ČsČK pre účely sociálnych služieb.
– MsZ určilo za prevádzkovateľa prenosnej športovej haly v lokalite Drieňová Stredné odborné učilište

lesnícke v B. Štiavnici, ktorému bude športová hala daná do bezplatného užívania a zmluvne sa určia
podmienky jej využitia. 

– Určenie lokality pre sociálne bývania. V diskusii sa preberali viaceré alternatívy: Horná Huta, pod An-
tolom, Šobov, Lintich, Krmenisko. K jednoznačnému záveru poslanci neprišli. 

– MsZ sa uznieslo, že požiada Okresnú privatizačnú komisiu v Žiari nad Hronom o odročenie privatizácie
Mestského podniku služieb v Banskej Štiavnici pre neúplnosť podkladov.

– Poslanci MsZ uznesením požiadali primátora mesta Ing. Mariána Lichnera, CSc. o zvolanie mimo -
riadneho zasadnutia k riešeniu situácie na úseku zdravotníctva v meste.

15. Interpelácie poslancov sa týkali nedostatkov v zásobovaní uhlím, plynovými bombami, nevyhovujúcich
autobusových spojov, nekvalitného osadenia dlažby, rozkopanej cesty na Povrazníku, privatizácie, pokút
za dopravné priestupky. 

7. – 14. 9. 1991
V našom meste sa uskutočnil prieskum Sociologického ústavu SAV v Bratislave Sídelné spoločenstvo – me -
chanizmy jeho riadenia a samoriadenia. Zúčastnilo sa na ňom aj 6. vedeckých pracovníkov z Ústrednej uni-
verzity v Tokiu. Výskum bol zameraný na hospodársky, politický a kultúrny život nášho mesta. 

10. 9. 1991
Pletu, š. p. navštívil minister priemyslu SR Ján Holčík, ktorý si prezrel výrobné prevádzky a rokoval s vedením
podniku, mesta a predstaviteľmi politických strán o problémoch Plety.

13. 9. 1991
Pri príležitosti 110. výročia založenia banskoštiavnickej organizácie Červeného kríža (prvej miestnej orga-
nizácie ČK na Slovensku) bolo otvorené Sociálne stredisko ČsČK v Belházyovskom dome. Na otvorení bola
prítomná ministerka práce a sociálnych vecí SR Helena Woleková, predstaviteľ Ligy ČK a Červeného polme-
siaca v Ženeve Gerald Berger, 1. viceprezident FV ČsČK MUDr. Králová a ďalší hostia.

13. 9. 1991
Konali sa Salamandrové slávnosti. V predpoludňajších hodinách sa v Rubigalle uskutočnilo stretnutie
zahraničných podnikateľov z Rakúska a Nemecka s vedúcimi predstaviteľmi mesta, poslancami a štiavnic -
kými podnikateľmi. Vzápätí sa stretli banskoštiavnickí rodáci s obyvateľmi nášho mesta. Organizátori
Salaman dra pripravili bohatý zábavný program, ktorý vyvrcholil večerným sprievodom a polnočným ohňo -
stro jom.

13. 9. 1991
Uskutočnila sa púť na Kalváriu, svätú omšu celebroval arcibiskup Ján Sokol.
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13. – 14. 9. 1991
V areáli SOUL a SLŠ sa stretli vedúci katedier pedagogiky a sociológie pre doplnkové pedagogické štúdium.
V tých istých dňoch sa na pôde SOUL zišlo aj predsedníctvo ÚV Slovenského poľovníckeho zväzu. Zúčastnil
sa na ňom aj I. námestník ministra lesného a vodného hospodárstva Ing. Mikuláš Melicherčík.

15. 9. 1991
Na Šopornianskej dvanástke si ďalšie víťazstvo pripísal Banskoštiavničan D. Matis. 

17. 9. 1991
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:
1. Otvorenie
2. Riešenie situácie na úseku zdravotníctva v meste v súvislosti s ukončením Polikliniky na sídlisku Drieňová
3. Interpelácie a otázky poslancov
4. Diskusia
5. Záver
Body: 
1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Konštatovalo sa, že v kolaudačnom konaní stavby Polikliniky na Drieňovej bolo zistených 50 stavebných

a 16 hygienických nedostatkov. Riaditeľ NsP oboznámil MsZ s počtom lôžok jednotlivých oddelení. Disku-
tovalo sa o využití uvoľnených zdravotníckych objektov. MsZ vzalo správu o riešení situácie v zdravotníctve
v meste Banská Štiavnica v súvislosti s ukončením stavby Polikliniky na Drieňovej na vedomie s tým, že
MsÚ a zdravotná a sociálna komisia sa budú problematikou zaoberať.  

21. 9. 1991
Na 13. ročníku Kremnickej chodeckej desiatky zvíťazil v dorasteneckej kategórii banskoštiavnický odcho va -
nec Karol Palášthy.

21. 9. 1991
Na 41. roč. Behu okolo Bučiny vo Zvolene zvíťazili štiavnickí bežci. Ženy – B. Lamperová, ml. dorastenky –
M. Javorská, muži nad 40 rokov – Ing. J. Cengel, CSc.

29. 9. 1991
Na 4. roč. Baníckej hodinovky vo Veľkom Krtíši v hlavnej kategórii zvíťazil Štiavničan M. Potančok.

30. 9. 1991
K tomuto dňu vo vybraných hlavných závodoch a podnikoch mesta sa v porovnaní s rokom 1989 znížili
pracovné príležitosti o 1372 pracovných miest. V banskoštiavnickom obvode k tomuto termínu je 700 uchá -
dzačov o prácu.

Október

5. 10. 1991
Vedenie ZŠ J. Horáka a sídlisková TJ na Drieňovej usporiadali Deň športu, na ktorý sa prihlásilo 230 detí.
Súťažilo sa v loptových hrách, v turistike a v ďalších športových aktivitách.

6. 10. 1991
V Žiari nad Hronom sa vydražilo rekreačné stredisko Baník na Richňavskom jazere. Novým majiteľom sa
stal Miroslav Lenčeš zo Žiliny.

11. 10. 1991
Naše mesto navštívila anglická delegácia odborníkov na historickú obnovu, rozvoj podnikania a cestovný
ruch. O Banskú Štiavnicu sa zaujímali v súvislosti s návrhom na zápis Banskej Štiavnice na Listinu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva.. Ministerstvo zahraničných vecí ČSFR oznámilo primátorovi mesta, že
sekretariát UNESCO v Paríži prevzal návrhy Ministerstva kultúry SR na zaradenie vybraných pamiatok
Banskej Štiavnice do svetového zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

16. – 17. 10. 1991
Na pozvanie primátora mesta sa uskutočnil v Banskej Štiavnici poslanecký prieskum SNR zameraný na stav
obnovy pamiatok a životného prostredia. Prieskum robili členovia Výboru SNR pre životné prostredie aj 
s jeho predsedom M. Hubom a zástupcami médií.
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18. 10. 1991
Na radnici bola slávnostne prijatá delegácia riaditeľov lesov zo Stuttgartu.

20. – 24. 10. 1991
Za účasti vedcov z 10 štátov sa uskutočnil workshop na tému Urbanistické a územné plánovanie v historic -
k ých krajinných štruktúrach. Workshop bol súčasťou podujatí Európskej hospodárskej komisie OSN a patril
do série akcií zameraných na pomoc krajinám strednej a východnej Európy.

22. 10. 1991
Na pozvanie rakúskeho podnikateľa Petra Newalda primátor mesta, jeho zástupca a viacerí podnikatelia
navštívili historické mestá Krems a Laxenberg a rokovali o možnostiach spolupráce.

24. 10. 1991
Oddelenie mestskej kultúry pri MsÚ v Banskej Štiavnici v podkroví Rubigallu ponúklo štiavnickému publiku
atraktívnu súťažnú hru O tisíc zlatých. Víťazom sa stal Peter Ernek.

24. 10. 1991
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Mestskej rady
3. Správa o zdravotníckych a mestských službách
4. Správa o činnosti Mestského bytového podniku a príprava na zimné vykurovacie obdobie
5. Správa o stave a údržbe mestských komunikácií, príprava na zimnú údržbu
6. Správa o ekonomickom prenájme mestských kúpeľov a ďalšom hospodárskom riadení TS mesta
7. Informácia o priebehu privatizácie
8. Útlmový program činnosti a likvidácia PP, š. p. Banská Štiavnica
9. Schválenie kúpy objektu 196/II – Námestie sv. Trojice č. 15

10. Návrh na vloženie majetku mesta do spoločnosti s.r.o. Hunting club
11. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na r. 1991
12. Návrh na úpravu nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 1/91 o určení náležitostí miestnych poplatkov

mesta B. Štiavnica a návrh na odpustenie alebo zníženie lokalizačného poplatku organizáciám
13. Interpelácie a otázky poslancov
14. Diskusia
15. Záver
Body: 

1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. predniesol správu o činnosti Mestskej rady, ktorú poslanci bez pripo -

mienok vzali na vedomie.
3. Úvodné slovo k správe o zdravotníckych a sociálnych službách predniesol Ing. Juraj Čabák, spraco va te -

ľom správy bola Nadežda Babiaková. Po dlhšej diskusii a vysvetlení niektorých údajov poslanci MsZ
správu vzali na vedomie.      

4. Spracovateľom správy o činnosti Mestského bytového podniku bola riaditeľka MsBP v zastúpení Eva
Heilerová. Po diskusii poslanci:
– vzali na vedomie informatívnu správu o stave MsBP v Banskej Štiavnici
– konštatovali, že zimná vykurovacia sezóna 1991/92 nie je finančne zabezpečená
– zriadili

1. komisiu pre tepelné hospodárstvo technického zamerania
2. komisiu pre tepelné hospodárstvo ekonomického zamerania

Poslanci MsZ
– uložili riaditeľke MsBP:

– pripraviť návrh na započatie arbitrážneho konania voči neplatičom poplatkov za poskytované služby 
– zverejniť v Štiavnických novinách menný zoznam neplatičov za užívané byty

Poslanci MsZ schválili organizačný poriadok MsBP v Banskej Štiavnici.
5. Spracovateľom správy bol Ing. Miroslav Fojtík. Po diskusii a pripomienkach MsZ vzalo správu na ve-

domie, schválilo operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií 1991/92 a vyčlenenie prostriedkov
na krytie výkonu ZÚ MK.

6. Spracovateľmi správy boli Ing. Miroslav Fojtík, riaditeľ TS mesta a Ing. František Majerský, vedúci eko-
nomického oddelenia MsÚ. Poslanci MsZ vzali na vedomie správu o ekonomických prenájmoch a žiadali
Okresnú privatizačnú komisiu v Žiari nad Hronom o vyňatie TS mesta z privatizácie. Dali súhlas so zara -
dením mestských kúpeľov do privatizácie.

7. Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o priebehu privatizácie, ktorú podal Ing. Róbert Vavro.
Doteraz sa sprivatizovalo 64 prevádzkových jednotiek v hodnote 19 655 000 Kčs, o 43 000 Kčs viac 
ako bola ich výkričná cena. Podstatná časť jednotiek bola sprivatizovaná obyvateľmi Banskej Štiav nice 
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a okolia. 8 jednotiek nebolo sprivatizovaných ani po druhom kole. Takmer všetky sprivatizované ob-
jekty slúžia pôvodným účelom. Z privatizácie boli vyňaté na žiadosť mesta 2 prevádzkové jednotky,
autoservis Žiaran a čistiareň s práčovňou Žiaranu, ktoré sa majú stať majetkom mesta bezodplatným
prevodom.   

8. Správu o útlmovom programe činnosti a likvidácie PP š. p. Banská Štiavnica spracoval Milan Javorský,
riaditeľ PP š. p. Poslanci MsZ ju schválili a zároveň aj vymenovali likvidačnú komisiu s predsedom
Milanom Javorským s pôsobnosťou od 1. 1. 1992 do 30. 6. 1992. Riaditeľovi PP š.p. uložili vypracovať
harmonogram likvidácie podniku.

9., 10. Poslanci MsZ schválili
– kúpu nehnuteľnosti 196/II od Evanjelickej cirkvi a kúpu nehnuteľnosti 200/II na Námestí sv. Trojice

za účelom ich vloženia do pripravovanej spoločnosti so zahraničnou účasťou Hunting club, spol. 
s r. o. 

– vklad mesta, a to nehnuteľnosti č. 195/II na Nám. sv. Trojice do pripravovanej spoločnosti so za hra -
ničnou účasťou Hunting club, spol. s r. o.

– odpredaj nehnuteľnosti č. 22/I na Ul. A. Kmeťa
a splnomocnili primátora mesta na
– uzavretie spoločenskej zmluvy so zahraničným partnerom za účelom vytvorenia spoločnosti Hunting

club spol. s.r.o.
– rokovanie so zástupcom akciovej spoločnosti Spoločnosť pre prípravu stavebných projektov Bra ti -

slava o vytvorení spoločného podniku.
11. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 1991 nebol prerokovný z dôvodu neprítomnosti 3/5 poslancov.
12. Návrh na úpravu Nariadenia mesta č. 1/91 o určení náležitostí miestnych poplatkov a návrh na od-

pustenie alebo zníženie lokalizačného poplatku organizáciám neboli prerokované z dôvodu neprí-
tomnosti 3/5 poslancov.

13. Interpelácia a otázky poslancov sa týkali nedostatočnej činnosti Mestskej polície, problémov s róm-
skymi občanmi, nedostatku vody na Zvonovej ulici. Poslanci MsZ vzali na vedomie rezignáciu poslanca
Ing. Mariána Copláka na funkciu člena komisie výstavby, ÚP, ŽP z dôvodu pracovného zaťaženia 
a zvolili do tejto funkcie Ing. Róberta Fleischackera. Za člena komisie regionálneho rozvoja MsZ zvolilo
RNDr. Pavla Radvániho, CSc.

26. 10. 1991
Na oblastných majstrovstvách v plávaní v Dolnom Kubíne zvíťazila v kategórii dorasteniek v preteku na 
200 m prsia Banskoštiavničanka Z. Šašovová, v Nižnej na Orave na 100 m delfín zvíťazil Banskoštiavničan
R. Nemčok.

30. 10. 1991
Vo veku 74 rokov zomrel Jozef Gindl, CSc., živá encyklopédia Banskej Štiavnice, vedec, historik, archivár,
múzejník, bibliograf, kultúrny pracovník a funkcionár ČSČK.

31. 10. 1991
K tomuto termínu bolo v banskoštiavnickom obvode evidovaných 754 uchádzačov o prácu. V spolupráci
Obvodného úradu práce a TS mesta sa uskutočnil výber pracovníkov na verejnoprospešné práce z uchádzačov
o zamestnanie.

November
1. 11. 1991
Naše mesto a radnicu navštívila delegácia z talianskeho mesta Soragna, ktorá má záujem o nadviazanie
družobných stykov.

1. 11. 1991
Zavádza sa priame vlakové spojenie Banská Štiavnica – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica – Zvolen..

4. 11. 1991 
Technické služby mesta Banská Štiavnica v priestoroch bývalého Priemyselného podniku zriadili zberňu –
rýchločistiareň šatstva a bielizne.

4. – 6. 11. 1991
Uskutočnilo sa medzinárodné rakúsko-slovenské sympózium, ktoré si dalo za cieľ nadviazať aktívne formy
spolupráce. Z rakúskej strany sa na sympóziu zúčastnili rakúsky veľvyslanec v ČSFR K. Peterlik, generálny
konzul v Bratislave W. Svatousch, predstavitelia Krajinskej vlády Štajerska, profesori Banskej univerzity 
v Leobene a Univerzity v Grazi, architekti, pamiatkari, múzejníci, archivári a historici z viacerých miest 
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Štajerska. Zo slovenskej strany: námestník ministra kultúry SR Ing. J. Števove, doc. Ing. J. Sinaj, CSc., prorek-
tor a dekami Baníckej a Hutníckej fakulty TU v Košiciach, zástupcovia SAV, predstavitelia Banskej Štiavnice
na čele s primátorom, múzejníci, archivári a pamiatkari.

5. 11. 1991
V Galérii J. Kollára bola otvorená výstava historických betlehemov a salašov zo zbierok Banského múzea.

10. 11. 1991
Banskoštiavnickí šachisti zohrali svoj prvý zápas v reorganizovanej súťaži. Zvíťazili nad Lokomotívou Zvolen
6 : 2. 

13. 11. 1991
V Žarnovici sa uskutočnil volejbalový turnaj starších žiakov o putovný pohár. Ten získali žiaci zo ZŠ J. Horáka
v Banskej Štiavnici.   

13. 11. 1991
Konala sa slávnostná schôdza ZO Združenia zväzov zdravotne postihnutých, na ktorej si účastníci pripo -
me nuli štyri desaťročia svojej organizácie.

18. 11. 1991
Všeobecná úverová banka otvorila v Banskej Štiavnici svoju expozitúru.

19. 11. 1991
V podkrovnej miestnosti Rubigallu sa konalo verejné zhromaždenie občanov nášho mesta s predsedom Slo -
v en skej národnej strany Jozefom Prokešom.

21. 11. 1991
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu nového VO v meste
3. Riešenie otázky ZŠ na sídlisku Drieňová
4. Správa o likvidácii MsPS
5. Vývoj a stav bilancie príjmov a výdavkov mesta
6. Správa o miestnych poplatkoch
7. Návrh Štatútu mesta Banská Štiavnica
8. Návrh na zmenu hospodárenia TS mesta B.Štiavnica z formy rozpočtovej na príspevkovú
9. Prerokovanie návrhu nového územno-správneho členenia SR

10. Informácia o priebehu privatizácie
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
12. Návrh na valorizáciu platov primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra a platov pracovníkov

mesta
13. Správa o predaji nehnuteľností
14. Záručný fond mesta
15. Správa komisie výstavby, ÚP a ŽP MsZ
16. Správa o činnosti komisie ekonomického zamerania pre tepelné hospodárstvo
17. Interpelácie a otázky poslancov
18. Diskusia
19. Záver
Body: 

1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. V záležitosti koncepcie verejného osvetlenia sa rozvinula široká diskusia. MsZ uložilo MsÚ postupovať 

v tejto veci v MPR Banská Štiavnica podľa odporúčaní komisie výstavby, ÚP a ŽP.
3. MsZ vzalo na vedomie informácie o súčasnom stave objektu. V diskusii sa riešila otázka odovzdania 

a prevádzkovania časti stavby – I. st. ZŠ Drieňová, alebo prevzatia celého komplexu naraz. Dodávateľ ne-
dodržal termíny, mesto ho môže penalizovať.

4. Poslanci MsZ uložili prednostovi MsÚ a likvidátorovi MsPS vypracovať záverečnú správu z likvidácie
MsPS Banská Štiavnica v spolupráci s hlavným kontrolórom a predložiť ju na rokovania najbližšieho
Mestského zastupiteľstva. 

5. Poslanci MsZ schválili bilanciu príjmov a výdavkov mesta Banská Štiavnica a uložili prednostovi MsÚ
zabezpečiť prioritné financovanie výdavkov bez krytia úverom. V prípade nepriaznivej zmeny tejto bilan-
cie bezodkladne informovať MsZ, ktoré rozhodne o ďalšom postupe.
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6. Poslanci MsZ vzali na vedomie správu o miestnych poplatkoch, ktorú predniesol Ing. Marián Coplák.
Po dlhšej diskusii udelili výnimku na zrušenie poplatku 3 žiadateľom 5 zamietli a 3 odročili.

7. Návrh Štatútu mesta Banská Štiavnica predniesol Ing. Vavro. Štatút bol vypracovaný v súlade s platnými
zákonmi, nariadeniami a vyhláškami vzhľadom na potreby mesta. Po dlhšej diskusii a pripomienkach
poslancov MsZ uložili prednostovi MsÚ prepracovať návrh Štatútu mesta Banská Štiavnica.

8. Po diskusii poslanci schválili prechod TS mesta Banská Štiavnica z rozpočtovej na príspevkovú organizá-
ciu. Uložili riaditeľovi TS Ing. Miroslavovi Fojtíkovi a vedúcemu ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Fran-
tiškovi Majerskému špecifikovať a ekonomicky zdôvodniť príspevkový režim pre rok 1992. 

9. Návrh na nové územné členenie SR predniesol Ing. Juraj Čabák. Poslanci nadpolovičnou väčšinou
schválili III: variant, ktorý počíta s Banskou Štiavnicou ako okresným mestom. 

10. MsZ nadpolovičnou väčšinou schválilo, aby na žiadosť mesta Okresná privatizačná komisia v Žiari nad
Hronom vyňala objekt 6/IV Ul. Dolná č. 6 v Banskej Štiavnici z privatizácie. Objekt by mal slúžiť pre
potreby mesta.

11. Poslanci MsZ vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 1991.
12. Poslanci MsZ jednomyseľne schválili návrh na valorizáciu platov primátora, zástupcu primátora a platov

pracovníkov mesta podľa nariadení vlády ČSFR.
13. MsZ neschválilo odpredaj nehnuteľnosti č. 16/I. na Ul. Višňovského v Banskej Štiavnici. 
14. MsZ poverilo komisiu regionálneho rozvoja vypracovaním Štatútu záručného fondu mesta v spolupráci

so Združením podnikateľov mesta a zvolilo za člena komisie regionálneho rozvoja Juraja Bólyu. 
15. Správu komisie výstavby, ÚP a ŽP predniesol Ing. arch. Roman Rezníček. Poslanci správu schválili a uloži -

li prednostovi MsÚ vykonať inventarizáciu nehnuteľností v majetku mesta a vybratím nehnuteľností
vhodných na predaj, prenájom, resp. vklad do spoločných podnikov.

Pre pokročilý čas sa ďalšie body programu neprerokúvali.

22. 11. 1991
V Nitre rokovali primátori a starostovia miest a obcí SR o možnostiach pomoci nezamestnaným, invalidom
a starým občanom. Podujatie pripravil ČSČK a zúčastnil sa na ňom aj primátor nášho mesta. Banskej 
Štiav n  ici sa dostalo uzania za služby, ktoré občanom poskytuje novootvorené stredisko ČSČK v Belhá -
zyovskom dome.

22. 11. 1991
Vo výstavnej sieni Bratislavského kultúrneho a informačného strediska bola otvorená výstava obrazov ban-
skoštiavnického rodáka Milana Augustína.

24. 11. 1991
Vo farskom kostole sa konal chrámový koncert zmiešaného zboru umeleckého súboru Lúčnica pod vedením
prof. Petra Hradila. 

24. 11. 1991
Na dražbe v Žiari nad Hronom Odbytový sklad pivovarov a sódovkární získala Ing. Elena Žuffová, Podnikovú
dopravu š.p. Priemyselného podniku vydražil Miloš Kyjovský.

December
1. 12. 1991
V Žiari nad Hronom sa vydražila ubytovňa Klinger. Jej novým majiteľom sa stal JUDr. Štefan Gemerský,
ubytovňu Nad Klingerom získal Jozef Ivanič. Mimo dražby sa predal hotel Grand, kúpil ho Vladimír Sopko.

6. 12. 1991
V spoločenskom dome TALIA na Križovatke bolo pre deti pripravené Mikulášske prekvapenie.

8. 12. 1991
Na dražbe v Žiari nad Hronom bufet horného závodu š. p. Pleta kúpil Peter Ernek.

12. 2. 1991
Konalo sa pracovné rokovanie Mestského zastupiteľstva. Bolo zvolané za účelom riešenia aktuálnych otázok
mesta. Primátor mesta informoval
– o odstúpení predstaviteľov spoločnosti „Lýceum“ s.r.o. od navrhovaného projekto
– o spochybnení návrhu zápisu Banskej Štiavnice na Listinu svetového dedičstva UNESCO
– o zámere SPP odísť do Banskej Belej
– o riešení otázok bývania rómskych občanov
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– o zastavení projektu občianskej vybavenosti na Drieňovej (pre spochybnenie komisiou výstavby, ÚP a ŽP
územného plánu)

– o návrhoch na naloženie s niektorými objektmi (prevažne predaj)
Žiadne uznesenia sa na tomto zasadnutí neprijali.

17. 12. 1991
Poslanci nášho mesta spolu s vedením pracovníkov MsÚ a riadených organizácií navštívili rakúske mesto
Krems. Oboznámili sa s procesom obnovovania pamiatkových objektov mesta. Na spiatočnej ceste ich prijala
na československom veľvyslanectve vo Viedni Veľvyslankyňa pani Magda Vášáryová.

19. 12. 1991
Zišlo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Návrh na vytvorenie „Akciovej spoločnosti Banská Štiavnica“ so sídlom v Banskej Štiavnici
3. Správa OPK o postupe privatizácie v meste
4. Návrh na úpravu Nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 1/91 o určení náležitostí miestnych poplatkov v

meste Banská Štiavnica
5. Návrh Štatútu mestského záručného fondu
6. Požiadavka na poskytnutie záruky na krytie úveru na rozvoj podnikateľských aktivít
7. Projekt prechodu TS mesta Banská Štiavnica z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu
8. Časový plán likvidácie PP š. p. Banská Štiavnica
9. Podkladová správa na zriadenie MsPS

10. Interpelácie a otázky poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Body: 

1. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
2. Písomnú správu preniesol Ing. Róbert Vavro. Poslanci MsZ – vzali na vedomie stav príprav na vznik „Ak-

ciovej spoločnosti Banská Štiavnica“ so sídlom v Banskej Štiavnici a poverili primátora mesta prípravou
zakladateľskej zmluvy. Vklad mesta do pripravovanej a.s. – budova č. 55/I Ul Novozámocká č. 2 a 3, 181/II
Nám. sv. Trojice č. 21, 60 - 61/I Radničné námestie č. 11 a 12.

3. MsZ vzalo na vedomie informatívnu správu OPK Žiar nad Hronom o privatizácii v meste Banská Štiav -
nica a požiadalo Krajinnoekologické centrum v Banskej Štiavnici o predloženie komplexného materiálu
o činnosti KEC, vrátane požiadaviek na priestory. Diskusia sa týkala objektu 6/IV – dražiť ho, či vyňať 
z privatizácie.

4. MsZ schválilo úpravy nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 1/91 o určení náležitostí miestnych poplatkov
5. Po diskusii a štylistických úpravách niektorých výrazov poslanci schválili Štatút fondu mesta Banská

Štiavnica na podporu podnikateľskej činnosti a poverili primátora mesta menovať predsedov a členov
komisie na vykonávanie podnikateľskej podpornej činnosti.

6. MsZ odporučilo Ing. Pavlovi Balžankovi predložiť predsedovi komisie na vykonávanie podpornej pod ni -
kateľskej činnosti materiál spracovaný v zmysle schváleného Štatútu fondu mesta Banská Štiavnica na
podporu podnikateľskej činnosti.

7. Po dlhej diskusii o cenách za odvoz a likvidáciu PDO poslanci schválili
– projekt prestavby TS z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu
– ročný príspevok na činnosť TS na rok 1992 vo výške 673.737 Kčs za odvoz a likvidáciu PDO 

8. MsZ
– schválilo časový plán likvidácie PP š. p. Banská Štiavnica
– odvolalo Milana Javorského z funkcie riaditeľa PP š.p. 
– ustanovilo Milana Javorského za hlavného likvidátora PP š. p. 

9. MsZ uložilo hlavnému likvidátorovi MsPS Antonovi Výbochovi 
– zabezpečiť likvidáciu MsPS 
– predložiť záverečnú správu o likvidácii MsPS do 30.1.1992

10. MsZ požiadalo
1. Krajský súd v Banskej Bystrici o zriadenie pracoviska Štátneho notárstva v Banskej Štiavnici
2. Krajskú správu geodézie a kartografie v Banskej Bystrici o zriadenie pracoviska geodézie v Banskej

Štiav nici
MsZ menovalo za členov Zboru spoločníkov spoločnosti „Lýceum s.r.o.“ Ing. Róberta Vavru, Ing. Fran-
tiška Majerského a Ing. arch. Romana Rezníčka.
Interpelácie sa týkali stavu inventarizácie majetku mesta, nedostatočnej zimnej údržby na Drieňovej, pre-
vádzky lyžiarskeho vleku, poruchy verejného osvetlenia na Katovej ulici.
V diskusii sa pripomenula potreba prípravy návrhu štrukturálnych zmien MsÚ. Na základe výberového
konania sa prijala na MsÚ správkyňa mestského majetku Ing. Lievajová.
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20. 12. 1991
V banskoštiavnickej plavárni sa uskutočnil tradičný Výlov kapra – zábavno-spoločenské a bilancujúce stret-
nutie plavcov, trénerov, rodičov plavcov i priaznivcov plávania. Na Majstrovstvách Slovenska 1991 obsadil 
3. miesto R. Nemčok na 200 m motýlik. Na Majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti dosiahli štiavnickí plavci
12 prvých, 11 druhých a 11 tretích miest.  

25. 12. 1991
V kostole Nanebovstúpenia Panny Márie sa konalo posedenie pri jasličkách.

25. 12. 1991
V sviatočne ladenom programe TA 3 mal premiéru 42-minútový film „Banská Štiavnica“, ktorý podal obraz
o kultúrno-historickom dedičstve mesta a prírodných krásach okolia nášho mesta.

28. 12. 1991
Navštívilo naše mesto 104 študentov a 16 pedagógov z Obchodnej akadémie mesta Osijek /Juhoslávia/. Hostí
prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
V predvianočnom období kvapkami krvi pre život prispelo 64 darcov. Prvý raz darovalo krv 39 darcov, z toho
31 z radov študentov gymnázia, SPŠCH, SPŠ B a H, SPŠL.

Obyvateľstvo
K 31. 12. 1991 Banská Štiavnica mala 10 940 obyvateľov (muži 5354, ženy 5586)
V roku 1991 narodení: 149, zomrelí: 132, prisťahovaní: 227, odsťahovaní: 268
Počet dôchodcov: 1690 

Nezamestnanosť
Obvodný úrad práce v Banskej Štiavnici k 31. 12. 1991 mal v evidencii 789 uchádzačov o prácu. Miera
nezamestnanosti v regióne Banskej Štiavnice bola 9,39%.

Samospráva
Rok 1991 bol prvým rokom reálnej samosprávy nášho mesta, ktorá bola zabezpečovaná prostredníctvom
slobodne a demokraticky zvolených zástupcov. 
Hmotný majetok mesta činil 237 548 471 Kčs. Mesto vlastní 3 771 952 m2 pozemkov, z toho 906 176 m2 lúk
a 2 865 776 m2 lesov. 
Príjmy mesta činili 44 132 000, výdavky 39 617 000 Kčs. 

Politické strany a hnutia v meste

Privatizácia
V roku 1991 v malej privatizácii bolo do dražieb zaradených 83 prevádzkových jednotiek, z toho sa vydražilo
71.
Začala sa príprava veľkej privatizácie. K 31. 12. 1991 bolo v meste zaregistrovaných 187 kupónových knižiek.

Školstvo
Na území Banskej Štiavnice a Štefultova boli 4 materské škôlky s počtom detí 421, 3 základné školy s počtom
žiakov 1584, ročníky 1 – 4 v Štefultove navštevovalo 26 žiakov, Osobitnú školu 64, ZUŠ 235, gymnázium 255,
gymnázium – prípravku 182, SPŠCH 452, SPŠ B a H 388, SLŠ 344, 2 stredné odborné učilištia 696 žia kov.

Kriminalita
Kriminalita v meste a v okolitých obciach mala vzostupnú tendenciu. V roku 1991 bolo spáchaných 
240 trestných činov.
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Názov                                                                  Predseda                        Počet reg. členov
Demokratická strana Štefan Necpal 40
Kresťanskodemokratické hnutie Emil Glézl 140
ODU – VPN Ing.Marián Coplák 15
Strana demokratickej ľavice Alena Považanová 49
Slovenská národná strana Ing. Miroslav Ďurovič 10
Slovenská nár. strana Sitnianska – Štefultov Michal Kašiar 25 
Strana zelených RNDr. Juraj Paučula 5
Trend tretieho tisícročia RNDr. Dalibor Maďar 36
Zväz komunistov Slovenska Ing. Pavol Mojžita 21



Verejná zbierka
K 31. 12. 1991 na konte zbierky „Záchrana Banskej Štiavnice“ bolo 110 660 Kčs.

Šport
OV SZTK v Žiari nad Hronom na základe výsledkov majstrovských súťaží v rámci Slovenska a stredo slo ven -
skej oblasti vyhodnotil najlepších športovcov a trénerov za rok 1991. Zo športovcov TJ Sitno Banská Štiavnica
sa v prvej desiatke umiestnili:. v kat. žiačok 3. Mária Oravcová, do 10. miesta D. Chríbiková a R. Benčajová,.
v kat. žiakov – 2. R. Nemčok, do 10. miesta J. Čamaj, v kat. dorasteniek – 2. Z. Šašovová, u dorastencov 
4.–10. miesto obsadil R. Šiško. Z trénerov boli vyhodnotení Karol Melcer a Vladimír Nemčok.
Futbalový oddiel Sitno Spojené závody bol premenovaný na Sitno Banská Štiavnica. V roč. 1990/91 bol
účastníkom okresnej súťaže Žiar nad Hronom – III. trieda. Umiestnil sa na 2. mieste s počtom bodov 38, 
16 vyhranými zápasmi a 6 remízami, s celkovým skóre 50:23. Postúpil do najvyššej okresnej súťaže.
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