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6. 1. 1992
ZO ČSČK sa pripojil k výzve na pomoc živelnou pohromou postihnutým krajinám a začal zbieranie potravín,
šatstva a financií. 

7. 1. 1992
Stretli sa primátor Banskej Štiavnice Ing. M. Lichner, CSc., prednosta ObÚ Ing. J. Čabák, pracovník referátu
dopravy ObÚ Ing. P. Ivanič s vedúcim Prevádzkového pracoviska služby dopravy Zvolen Ing. P. Pivarčekom
a vedúcim prepravného a obchodného oddelenia PPSD Ing. M. Bubelínym. Účelom stretnutia bolo zachovať
prevádzku železničnej trate Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava. Predstavitelia mesta navštívia v najbližších
týždňoch Ústredné riaditeľstvo ČSD v Prahe, Oblastné riaditeľstvo ČSD Bratislava, Ministerstvo dopravy 
a spojov SR a Federálne ministerstvo dopravy a spojov a budú rokovať o tejto požiadavke.

9. 1. 1992
Primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc., prednosta ObÚ J. Čabák ,vedúci referátu dopravy ObÚ Ing. P. Ivanič
navštívili námestníka Ministerstva dopravy a spojov SR Ing. V. Kobetiča. Cieľom stretnutia bolo získať pod-
poru na zachovanie železničnej trate Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava.

9. 1. 1992
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Správa o stave polikliniky na sídlisku Drieňová
3. Správa o činnosti Krajinnoekologického centra
4. Správa o činnosti komisií za r. 1991
5. Návrh plánu práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 1992 a návrh plánu práce hlavného kontrolóra na 

I. polrok 1992
6. Správa o činnosti Mestskej polície
7. Návrh zápisu do kroniky mesta a návrh odmeny kronikárovi
8. Informácia o skončení pracovného pomeru prednostu MsÚ a vypísaní výberového konania na túto

funkciu
9. Posúdenie žiadosti o predĺženie platnosti povolenia na umiestnenie predajne výrobkov „Sitnianska

koliba“ na Križovatke
10. Interpelácie a dopyty poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Zasadnutie otvoril a viedol po bod 3 Ing. Robert Vavro. Od bodu 3 ho viedol primátor mesta Ing. M. Lichner,
CSc.
Hoci sú priestory poliklinickej časti pripravené na užívanie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie nedali
povolenie na užívanie stavby. Prekážkou je vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez čistenia.
Prestavba časti budovy na nemocničné oddelenia je viazaná na ďalšie finančné prostriedky. Poslanci MsZ
vzali túto skutočnosť na vedomie s tým, že problém sa bude riešiť v kruhu odborníkov.
MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti KEC, ktorú však treba doplniť o požiadavky na priestory v meste.
Správu o činnosti komisií vypracovala Nadežda Babiaková. MsZ prijalo rezignáciu Dr. Jaroslava Zerolu na
funkciu člena komisie výchovy a vzdelávania mládeže a na funkciu člena komisie kultúry a športu a rezigná-
ciu Júliusa Hanusa na funkciu člena komisie kultúry a športu. Za členov komisie kultúry a športu poslanci
MsZ zvolili Ing. Ľubomíra Luptáka a Jozefa Číža.
MsZ upravilo pracovnú dobu inšpektorov Mestskej polície od 12,00 – 24,00 hod.
MsZ odvolalo z funkcie prednostu MsÚ Jána Mravíka (dňom 31. 12. 1991) z dôvodu skončenia pracovného
pomeru na základe výpovede z pracovného pomeru danej pracovníkom. Na obsadenie uvoľnenej funkcie
bude vypísané výberové konanie.
MsZ súhlasilo s predĺžením povolenia na umiestnenie predajne výrobkov „Sitnianska koliba“ na Križovatke.

12. 1. 1992
Na dražbe v Žiari nad Hronom sa novým majiteľom predajne Levitex stal p. Urblík zo Sklených Teplíc. 

13. 1. 1992
Na základe uznesenia MsZ bol pri oddelení služieb, dopravy a cestovného ruchu vytvorený referát ne-
platených služieb pre úsek verejného osvetlenia, čistenia mesta, údržby mestských komunikácií, zimnej
údržby a správy pohrebísk. Zodpovedným pracovníkom na tomto úseku je Ing. Ján Hlinka.
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14. 1. 1992 
Naše mesto navštívil otec Š. Labo, autor knihy Zabijem pastiera – o atentáte na pápeža Jána Pavla II.. Vo
farskom kostole celebroval spolu s miestnym duchovným sv. omšu a po nej mal prednášku o svojej životnej
ceste, situácii v cirkvi v západných krajinách.

16. 1. 1992
V Žarnovici sa konali Majstrovstvá okresu starších žiakov vo volejbale. Víťazom sa stali žiaci ZŠ J. Horáka 

v Banskej Štiavnici.

18. 1. 1992 
V Banskej Bystrici na atletických Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti sa darilo štiavnickým bežcom. Maj -
strami sa stali: muži 3000 m – M. Potančok, dorastenci 3000 m – R. Lacko a dorastenky 1500 m – M. Ven -
glárová.

20. 1. 1992
Za účasti prednostu ObÚ životného prostredia p. Kniebugla, zástupcov NsP v Banskej Štiavnici, NsP v Žiari
nad Hronom, NsP v Banskej Bystrici, StVa K v Banskej Bystrici, v Žiari nad Hronom, v Banskej Štiavnici, Ús-
tavu hygieny a epidemiológie v Žiari nad Hronom a Povodia Hrona, š. p. v Banskej Bystrici z iniciatívy MsÚ
sa uskutočnilo rokovanie k problematike uvedenia novovybudovanej polikliniky do prevádzky. Stavba bola
skolaudovaní v júni 1991 a dosiaľ nebolo na stavbu vydané užívacie  povolenie z dôvodu nevydaného rozhod-
nutia o vypúšťaní odpadových vôd.

25. – 26. 1. 1992
Na Majstrovstvách SR v atletike mužov a žien v banskobystrickej hale v behu na 3000  m striebornú medailu
získal M. Potančok, 6. miesto obsadil D. Matis. Banskoštiavnický odchovanec K. Palášthy ako junior obsadil
v behu na 400 m 5. miesto. Všetci postúpili na Majstrovstvá ČSFR v hale, ktoré budú 15. – 16. 2. v Prahe.

28. 1. 1992
Zdravotne postihnutí občania besedovali s predstaviteľmi mesta – primátorom Ing. M. Lichnerom, CSc.,
riaditeľkou ObÚ práce – E. Ľuptákovou, pracovníčkami ObÚ p. Šutákovou a Láslovou.

30. 1. 1992
Mestským zastupiteľstvom bol do funkcie prednostu MsÚ menovaný Ing. František Majerský, dovtedajší
vedúci oddelenia ekonomickej správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ v Banskej Štiavnici.

30. 1. 1992
Bol posledným dňom v doterajšej histórii banskoštiavnického závodu Rudné bane. Z 368 – členného pra-
covného kolektívu bola určená len likvidačná komisia.

30. 1. 1992
Konalo sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Program:

1. Otvorenie
2. Regulačné plány zón pred Tabakovou továrňou a na sídlisku Drieňová
3. Správa o činnosti mesta za rok 1991
4. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny za r. 1991 pre primátora mesta a jeho zástupcu
5. Správa o vykonanej inventarizácii a stave majetku mesta a zoznam nehnuteľností vhodných na odpredaj,

prenájom, resp. vklad do spoločných podnikov
6. Poriadok pre odmeňovanie pracovníkov mesta
7. Návrh na vymenovanie prednostu MsÚ
8. Záverečná správa o likvidácii MsPS
9. Žiadosť o vyňatie prevádzkových jednotiek MsBP z privatizácie

10. Interpelácie a dopyty poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Poslanci MsZ schválili správu o činnosti mesta za rok 1991 s tým, že v budúcnosti správa prejde cez komisie
MsZ.
MsZ vymenovalo konkurznú komisiu pre odpredaj, prenájom a vklad nehnuteľností mesta do spoločných
podnikov: 
za MsÚ – Ing. František Javorský, Ing. Dušan Kavický
za ObÚ ŽP – Ing. arch. Roman Rezníček
za SÚPS – Ing. Arch. Pavel Fabian
za komisiu ekonomickú: Ing. Kornélia Kiovská
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za komisiu výstavby – Ing. Milan Klak
za komisiu obchodu a služieb – Ing. Marián Coplák
MsZ vymenovalo za prednostu MsÚ v Banskej Štiavnici Ing. Františka Javorského s nástupom do funkcie
od 1. 2. 1992.
MsZ odvolalo z funkcie hlavného likvidátora MsPS Antona Výbocha k 31. 1. 1992 a poverilo likvidáciou
MsPS Ing. Kamilu Lievajovú s tým, že práce budú ukončené do 29. 2. 1992 a záverečná správa predložená
MsZ v marci 1992.
MsZ požiadalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Okresnú privatizačnú komi-
siu v Žiari nad Hronom o nezaradenie prevádzkových jednotiek Mestského bytového podniku v Banskej 
Štiavnici do privatizácie, a to objekt správy MsBP, Ul. mládežnícka 6, a objekt údržby (montovaná hala), 
Ul. mládežnícka 6.
MsZ schválilo prevzatie ubytovne Pamiatkostavu na Ul. Antolská 8 v Banskej Štiavnici za odpustenie
lokalizačného poplatku Pamiatkostavu š.p. na toto volebné obdobie za účelom riešenia sociálneho bývania.

31. 1. 1992
Okresná veterinárna správa udelila licenciu na poskytovanie odborných prác a služieb na úseku veterinárnej
starostlivosti v chovoch hospodárskych a služobných zvierat, ako aj zvierat individuálnych súkromných
chovateľov. V Banskej Štiavnici a okolitých obciach túto činnosť môžu vykonávať: MVDr. Ján Džugas, 
MVDr. Miroslav Kováč a MVDr. Stanislav Ďurkan.

Február
1. 2. 1992
Do funkcie riaditeľa Rudných baní v Banskej Štiavnici bol vymenovaný Ing. Radomír Gazdík.

2. 2. 1992 
Sídlisková TJ Drieňová a Oddelenie mestskej kultúry Rubigall usporiadali Karneval na ľade. Predstavilo sa
na ňom 52 masiek.

2. 2. 1992
V Banskej Bystrici sa konali Majstrovstvá SR v atletike juniorov, junioriek, dorastencov a dorasteniek v hale.
V kategórii dorastencov v behu na 1500 m zvíťazil štiavnický odchovanec R. Šluch, v kategórii juniorov 
v behu na 800 m K. Palášthy. Výsledky ďalších štiavnických účastníkov: dorastenci 3000 m – 4. M. R. Lacko,
dorastenky 3000 m – 4. M. Venglárová, 800 m – 5. M. Venglárová, 1500 m 6. M. Javorská.

6. 2. 1992
V horných miestnostiach TALIE sa zhromaždili členovia a sympatizanti SDĽ. P. Rothmayerová (poslankyňa
SDĽ vo FZ) a p. Vranová (poslankyňa SDĽ v SNR) zoznámili prítomných s novým programom SDĽ 
a zaujímavosťami zo zákulisia parlamentov. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc.

9. 2. 1992
Na 19. ročníku Bielej stopy SNP sa z Banskej Štiavnice zúčastnili štyria pretekári. Na 50 km – Ing. J. Dutko,
p. Trautenberger a p. Turoň, na 25 km K. Turoňová. Všetci úspešne zdolali ťažkú trať v Kremnickom pohorí.

15. 2. 1992
Vo vinárni Pod galériou štiavnické krásavice súťažili o titul Miss Banská Štiavnica. Palmu víťazstva si odniesla
Vladimíra Dobrovičová, 2. miesto obsadila Karin Rezníčková a 3. miesto Renáta Brňáková.

18. – 19. 2. 1992
Na chate Dinas v Banskom Studenci sa uskutočnil seminár na tému Možnosti záchrany banskoštiavnického
a hodrušského baníctva. Na seminári sa stretli zástupcovia štátnych orgánov, banskej správy, výskumných
ústavov, Baníckej fakulty TU Košice, banskej prevádzky a historici. Prítomní boli: riaditeľ odboru baníctva
a surovín MH SR Ing. J. Frankovský, predseda Slovenského banského úradu – Ing. S. Macko a predseda
Slovenského geologického úradu – Dr. Ing. J. Burian CSc. Zo seminára vzišlo viacero konkrétnych návrhov
a odporúčaní.

20. 2. 1992
V podkrovnej miestnosti Rubigallu kresťanská cirkev MANNA z Banskej Bystrice poriadala evanjelizačný
večer spojený s modlitbami za chorých. Hlavným aktérom večera bol portugalský misionár Jorge Tadeu 
s manželkou. Evanjelizácia bola sprevádzaná modernou melodickou hudbou.
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21. 2. 1992
Dom detí a mládeže v Banskej Štiavnici usporiadal okresné kolo súťaže Miss 1992, ktoré na Slovensku vy -
hlasuje redakcia časopisu Kamarát. Do okresného kola postúpili L. Brodská, J. Jányová a Ľ. Rišková. Súťaž
sponzorovala firma LIBA.

22. 2. 1992
V jedálni na železničnej stanici sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Banskej Štiavnici, na ktorej účastníci bilancovali výsledky svojej činnosti a odmenili zaslúžilých členov. Za
40-ročnú vernosť boli ocenení: Mikuláš Filus, Elena Gondová, Mikuláš Mullner, Ľudovít Slezák, Richard
Vén, Ján Škokor, Mária Bónová, Jozef Lacko, Magda Lacková, Ladislav Nemeškurty, Tibor Siago.

24. – 26. 2. 1992
V priestoroch Rubigallu sa uskutočnil workschop pre podniky chemického priemyslu na Slovensku, ktorý
zorganizovali Krajinno-ekologické centrum v Banskej Štiavnici a Slovenská komisia pre životné prostredie
za spoluúčasti Svetového environmentálneho centra v New Yorku (WEC) pod vedením Thomasa Mc Gratha.
Účastníci sa oboznámili so situáciou na voľnom trhu, úlohou marketingu a manažmentu pri podnikaní 
a mali možnosť spoznať taktiku rokovaní so zahraničnými partnermi a prípadnými budúcimi investormi.

25. 2. 1992
V podkroví klubu Rubigall štiavnické „A“ divadlo uviedlo premiéru Málopravdepodobnej hry z blízkej
budúcnosti – ÚPADOK MRAVOV.

26. 2. 1992
Titul majstrov okresu starších žiakov v basketbale získali zverenci trénera T. Szendreia, učiteľa ZŠ J. Horáka.
Majstrovstvá sa konali v Banskej Belej.

27. 2. 1992
Zasadli poslanci mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Návrh Štatútu mesta
3. Rozbor hospodárenia mesta, organizácií a podnikov zriadených MsZ za r. 1991
4. Návrh rozpočtu mesta
5. Odporúčania konkurznej komisie na odpredaj, prenájom a vklad nehnuteľností do spoločných pod-

nikov
6. Informácia o zriadení Základnej cirkevnej školy
7. Správa komisie výstavby, ÚP a ŽP
8. Interpelácie a dopyty poslancov
9. Diskusia

10. Záver
MsZ schválilo Štatút mesta.
MsZ schválilo hospodárske výsledky mesta za r. 1991.
Záverečný účet k 31. 2.1991:
- príjmy: 44 132,6 tis. Kčs
- výdavky: 39 617,5 tis. Kčs
prevaha príjmov nad výdavkami: 4 515,1 tis. Kčs.
MsZ schválilo odpredaj objektu 109/III Jozefovi Cvečkovi a odpredaj nehnuteľností v majetku mesta formou
aukcie/objekty 70/I, 16/I, 111/IV, 201/III a 58/IV.
MsZ vzalo na vedomie zriadenie Cikevnej základnej školy. Cirkevná základná škola bude umiestnená v ob-
jekte na Radničnom námestí 14 (internát SOU), s čím vyjadril súhlas riaditeľ SOUL Ing. Ján Ivanič a MLVH
SR.
MsZ vyhlásilo moratórium na akúkoľvek stavebnú a projekčnú činnosť na území medzi SPŠB a H a Do-
minikánskym (farským) kostolom do ukončenia archeologického výskumu.

28. 2. 1992
Konala sa výročná schôdza TJ Sitno, na ktorej sa zúčastnil zástupca primátora mesta Ing. R. Vavro, prednosta
MsÚ Ing. F. Majerský. Na schôdzi bol odvolaný výbor TJ, v závere 61% zúčastnených delegátov zvolilo nový
11-členný výbor a 3-člennú revíznu komisiu. Za najlepšieho športovca roku 1991 bol vyhlásený Rado
Nemčok, člen plaveckého oddielu, na 2. mieste sa umiestnil Milan Potančok z atletického oddielu, na 
3. mies te Zuzana Šašovová z plaveckého oddielu.
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5. 3. 1992
Vo výstavných priestoroch MsKS v Rimavskej Sobote bola otvorená výstava niekdajšieho obyvateľa Banskej
Štiavnice Ervína Geröa pod názvom Kresby – grafika – maľby.

6. 3. 1992
Zasadnutie výboru Miestnej kremačnej spoločnosti rozhodlo o zaniknutí jej činnosti. Dôvodom sa stala
skutočnosť, že okrem poradenskej služby a zájazdov nemohla poskytnúť členom nijaké finančné výhody.
Za 17 rokov existencie tejto spoločnosti sa dosiahlo 20% pochovávanie touto formou v našom meste.
Kremačné služby v budúcnosti bude zabezpečovať pohrebná služba Rekviem v Banskej Štiavnici.

12. 3. 1992
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ. 
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie a vytvorenie spoločného podniku Mesta Banská Štiavnica a a.s. PSP Bratislava
3. Prerokovanie žiadosti o udelenie výnimky z lokalizačného poplatku
4. Interpelácie a dopyty poslancov
5. Diskusia
6. Záver
MsZ schválilo založenie spoločnosti s.r.o. medzi Mestom Banská Štiavnica a PSP a.s. Bratislava so základným
imaním 100 000 Kčs, vkladom mesta 51 000 Kčs a vkladom PSP a.s. Bratislava 49 000 Kčs.
MsZ súhlasilo s vyňatím pestovateľskej pálenice v miestnej časti Sitnianska-Štefultov z privatizácie a požiada
OPK v Žiari nad Hronom, aby tak učinila.

17. 3. 1992
Uskutočnila sa kolaudácia rekonštrukcie Veľkej vodárenskej nádrže, na ktorej bola porušená hrádza
povodňou r. 1976. Rekonštrukcia sa realizovala od r. 1988 a jej investorom bolo Povodie Hrona. Zrekonštruo-
vaná vodná nádrž bude slúžiť rekreačným účelom a rybnému hospodárstvu.

18. 3. 1992
Súkromná Pekáreň pod bránou (bývalá Gáfrikova pekáreň na Dolnej ulici) otvorila predajňu chleba a pečiva.
Predajňa zatiaľ ponúka 2 druhy dovážaného domáceho chleba a 8 druhov slaného a sladkého pečiva. Po
dokončení rekonštrukcie bude zásobovať predajňu vlastnými výrobkami.

18. 3. 1992
Stretli sa vedúci oddelení a referátov ObÚ MŠS v Banskej Štiavnici so zástupcami politických strán pôso-
biacich v našom meste. Zástupcovia politických strán boli informovaní o zákonoch o voľbách do SNR, najmä
o úlohách politických strán, dĺžke a spôsobe volebnej kampane, o činnosti volebných komisií, o povinnos-
tiach obecných samospráv a štátnej správy. Diskutovalo sa aj o návrhoch na nové územnosprávne usporia -
danie SR, problémoch v sociálnej oblasti a v živnostenskom podnikaní.

19. 3. 1992
Do nášho mesta zavítal prezident Červeného kríža v Poľsku Stanislav Gura so svojím sprievodom. Cieľom
jeho návštevy bolo Sociálne stredisko ČSČK v Banskej Štiavnici. Vzácnu návštevu prijal aj primátor mesta.

20. 3. 1992 
Bola otvorená nová reštaurácia HUBERT v Striebornej ulici. Sortimentne je zameraná na jedlá poľovníckej
kuchyne a z rýb.

20. 3. 1992 
Uskutočnil sa konkurz na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ na Drieňovej. Zo štyroch uchádzačov najlepšie
obstál Tibor Szendrei, učiteľ ZŠ J. Horáka. Nastúpi do funkcie od 1. 4. 1992.

22. 3. 1992
V trámovej miestnosti Rubigallu sa stretli priaznivci KDH z klubov Banskej Štiavnice a okolitých obcí. Téma
stretnutia – diferenciačný proces v KDH. Túto situáciu vysvetlili pozvaní hostia – p. Haťapka a p. Ambros,
poslanci za KDH v SNR a FZ.
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26. 3. 1992
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o stave zásobovania mesta pitnou vodou a postupe výstavby ČOP
3. Interpelácie a dopyty poslancov
4. Diskusia
5. Správa o súčasnom stave poskytovania služieb v meste
6. Správa o činnosti komisie obchodu a služieb MsZ
7. Správa o plnení uznesení za rok 1991
8. Návrh cenníka za poskytovanie cintorínskych služieb
9. Návrh Štatútu Mestskej polície
10. Návrh spôsobu odmeňovania pracovníkov TS mesta Banská Štiavnica a návrh na zmenu úpravy
odmeňovania ekonómky zastupujúcej riaditeľa Mestského bytového podniku
11. Zásady vykonávania hospodárskych operácií, pravidlá obehu účtovných dokladov pre Mestskú samo-
správu v Banskej Štiavnici
12. Príprava verejných zhromaždení s občanmi
13. Informačný list MsÚ k zmene účelu financovania
14. Záver
MsZ vzalo na vedomie správu o stave zásobovania mesta pitnou vodou a postupe výstavby ČOP a zároveň
požiadalo MsÚ, aby dopracoval správu o bilanciu zdrojov a potrieb pitnej vody a rozpis nákladov na
zabezpečenie prírastkov pitnej vody podľa rokov a stavieb, zabezpečil doplnenie štúdie Hydroconsultu 
z r. 1991 o bilanciu zdrojov vôd a potrieb v regióne Štiavnických vrchov a navrhol vodné nádrže, ktoré by
mohli slúžiť ako zdroje pitnej vody, zriadil odbornú komisiu, ktorá bude riešiť problémy pitnej vody, kanali -
zácie a ČOP.
V diskusii sa nadhodila otázka dodržiavania čistoty na verejných priestranstvách a zodpovednosti za ne,
porúch na verejnom osvetlení, nedostatočnej činnosti Mestskej polície na Drieňovej.
Vzhľadom na to, že mesto nedostalo finančné prostriedky na obnovu pamiatkových objektov, poslanci MsZ
schválili zmenu účelu finančných prostriedkov z Amfiteátra na objekt 203/II. s tým, že z ďalších finančných
prostriedkov získaných z predaja nehnuteľností v majetku mesta bude prednostne financovaný Amfiteáter.

26. 3. 1992
Žiaci ZUŠ v Banskej Štiavnici pripravili koncert pre učiteľov základných škôl pri príležitosti 400. výročia na -
rodenia J. A. Komenského. Na koncerte vystúpili mladé talenty, ktoré reprezentovali tunajšiu ZUŠ na okres-
nej prehliadke v komornej hre. Odzneli tu skladby známych hudobných velikánov – Mozarta, Beethovena 
a Dvořáka.

31. 3. 1992
V sociálnom stredisku ČSČK sa konalo I. trilaterálne stretnutie delegátov maďarského, poľského a čes koslo -
venského Červeného kríža. Téma stretnutia – sociálne istoty.

A príl
1. 4. 1992
Do funkcie riaditeľa Banského závodu v Banskej Štiavnici bol menovaný Michal Kašiar.

1. 4. 1992
Na Ulici Andreja Kmeťa podnikateľka p. V. Valentíková vo vynovených priestoroch otvorila súkromnú
predajňu novín a časopisov. Okrem nich ponúka aj zaujímavé knižné tituly. Súčasťou predajne je aj papier-
nictvo a hračky. Autorom vkusného interiéru je akad. sochár p. Oravec.

1. 4. 1992
Bola otvorená nová súkromná Pekáreň pod Klopačkou. Jej majitelia Jaroslav Bernát a Jozef Truban v nej
pečú biely a čierny domáci chlieb vo vlastnoručne postavených peciach s klasickým vykurovaním drevom.

4. 4. 1992
Oblastný výbor Združenia zväzov zdravotne postihnutých v Banskej Štiavnici pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa invalidov zorganizoval stretnutie zdravotne postihnutých. Jeho súčasťou bol kultúrny program 
a výstava rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Sponzorom bola firma Hell.
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5. 4. 1992
Na 45. ročníku Národného behu Devín – Bratislava, na ktorom štartovalo takmer 2000 pretekárov, obsadil
4. miesto banskoštiavnický odchovanec R. Petro.

8. 4. 1992
Do podzemia sfárali 24 poslucháči a 2 pedagógovia Baníckej fakulty Univerzity v Leeds (Anglicko). Vyjadrili
zámer spolupracovať s firmou Hell.

8. 4. 1992
V priestoroch bývalého Priemyselného podniku bola otvorená predajňa pre záhradkárov.

8. 4. 1992
Na okresnej prehliadke malých javiskových foriem Soňa Lužinová získala cenu za réžiu divadelnej hry 
A. Ferka a J. Drgonca Úpadok mravov, s ktorou sa predstavilo štiavnické „A“ divadlo.

10. 4. 1992
Vo Farskom kostole koncertoval taliansky mužský spevácky zbor z Vercuvaga, ktorý bol účastníkom Festivalu
zborového spevu v Banskej Bystrici.

14. 4. 1992
V podkroví Rubigallu sa konala okresná súťaž v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica. Zúčastnilo sa na
nej 23 súťažiacich. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – do 19 rokov (stredoškoláci, učni) a nad 19 rokov
(vysokoškoláci, dospelí). Zvíťazili a do krajského kola – Sládkovičova Radvaň postupujú Dagmar Kollárová
(Gymnázium – zahraničná prípravka), Zdeno Suchý (Dolné Hámre) a Terézia Luttmerdingová (Dolná
Ždaňa).

21. 4. 1992 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Žiadosť Rudných baní, závod strojárenskej výroby v Banskej Štiavnici, o vyňatie z malej privatizácie
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica o dni a mieste konania volieb
4. Rozbor hospodárenia mesta za I. štvrťrok 1992 a návrh zmeny rozpočtu na r. 1992
5. Správa o podmienkach činnosti na úseku kultúry v meste
6. Správa o činnosti komisie kultúry a športu
7. Požiadavka na bezplatný prevod nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica v k.ú. Banská Hodruša

do majetku obce Hodruša - Hámre
8. Správa o odpredaji rozostavaného objektu lekárne na sídlisku Drieňová
9. Návrh kritérií na stanovenie ročnej odmeny riaditeľa PS mesta Banská Štiavnica na r. 1992

10. Rozbor hospodárenia Priemyselného podniku, š.p. v likvidácii
11. Interpelácie a dopyty poslancov
12. Diskusia
13. Záver
MsZ schválilo stanovisko hlavného kontrolóra – Márie Vydrovej k rozboru hospodárenia a k návrhu zmeny
rozpočtu na r. 1992, ktoré sú v súlade s platnými rozpočtovými pravidlami na r. 1992. Navrhovaný rozpočet
je vyrovnaný.
Poslanci MsZ schválili prevod nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica v k.ú. Banská Hodruša do
majetku obce Hodruša -Hámre a uložili prednostovi MsÚ doriešiť možnosť predaja parciel v užívaní súkrom-
ných osôb a vstúpiť do rokovania s Rudnými baňami Banská Bystrica vo veci zámeny pozemkov.
Poslanci MsZ vyjadrili súhlas s odpredajom rozostaveného objektu Lekárne na sídlisku Drieňová spoločnosti
FARMED, spol. s r.o. Zvolen. Cena bude upresnená po spracovaní geometrického plánu. Po dostavaní objekt
musí byť využívaný pre účely lekárne.

21. 4. 1992
Na MsÚ bol prerokovaný návrh územno-technickej koncepcie plynofikácie mesta – generel plynofikácie.
Spracovateľom generelu je Progres Ekoplyn Zvolen. Realizácia zámerov generelu si vyžaduje cca 25 mil. Kčs.

27. 4. 1992
Uskutočnila sa vernisáž výstavy fotografií Banská Štiavnica 89 – 92. Výstavu pripravil fotoklub Roland 
v Bratislave a Nadácia Banská Štiavnica 91. Fotografie 13 bratislavských umelcov zachytávajú tvár mesta 
z posledných troch rušných rokov.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
2

36



27. 4. 1992
Na MsÚ bolo rokovanie medzi mestom, firmou Hronstav a novou firmou Renostav, ktorá prejavila ochotu
prevziať budovu ZŠ na Drieňovej s nedokončenými pavilónmi, odstrániť kolaudačné nedostatky a dokončiť
ju. Firme Hronstav MsÚ vyjadril nedôveru a rozhodol ďalej s ňou nespolupracovať.

28. 4. 1992 
V Rubigalle sa konalo zasadnutie členov a sympatizantov Občianskej demokratickej únie. Predseda MK 
p. Furinda oboznámil prítomných s volebným programom a s kandidátkami ODÚ za Stredoslovenský kraj.

29. – 4. 5. 1992
Na pozvanie starostky talianskeho mesta Soragna navštívili predstavitelia Banskej Štiavnice toto mesto.
Delegáciu tvorili členovia mestskej rady, primátor mesta, prednosta MsÚ, 6 členov spevokolu Štiavničan pod
vedením Jána Jakubíka a 2 členovia folklórnej skupiny Sitňan.
Po 3 aprílové dni, ráno aj večer, vysielali v rozhlase na stanici Slovensko II. čítanie na pokračovanie z novely
Rút Lichnerovej, vedúcej Galérie J. Kollára v SBM v Banskej Štiavnici, Čo nás rozdeľuje a spája. Výberom au-
torov do tejto relácie sa dostala vedľa takých spisovateľov ako Hemingway, Exupery, Johanides, Šikula 
o podľa slov odbornej kritiky úspešne obstála.

30. 4. 1992 
Úrad práce v Banskej Štiavnici evidoval 734 uchádzačov o zamestnanie, čo je 9,5 % miera nezamestnanosti.
Nezamestnaní sa grupujú zo závodov Rudné bane Banská Štiavnica, Priemyselný podnik, Stavebný podnik,
Zdroj a zo sprivatizovaných prevádzok. Od začiatku roka začalo súkromne podnikať 40 obyvateľov, 289 za -
čalo pracovať u súkromných podnikateľov. 

Máj
1. 5. 1992
SDĽ pripravila pre občanov Banskej Štiavnice a okolia podujatie v Kysihýbli so zaujímavým programom –
jazda na bričke, ťahaná koníkmi, ukážka výcviku psov, príjemná hudba. Nechýbal ani chutný guľáš.

2. 5. 1992
Konal sa IV. ročník Podsitnianskej desiatky. Zúčastnilo sa na ňom 60 pretekárov. Víťazom hlavnej kategórie
sa stal Róbert Petro, ktorý vytvoril aj nový traťový rekord časom 32,26 min.

6. 5. 1992
V Rubigalle sa na besede s obyvateľmi nášho mesta stretla tajomníčka HZDS Oľga Keltošová.

9. 5. 1992
Uskutočnilo sa stretnutie s predstaviteľmi SKDH – Jánom Klepáčom, predsedom SKDH, Antonom
Hykischom, členom Predsedníctva SNR, Maríánom Tkáčom, námestníkom ministra financií SR a popoludní
s ministrom vnútra ČSFR Jánom Langošom (ODS). Predstaviteľov SKDH a ODÚ prijal aj primátor mesta.

12. 5. 1992
SBM vo svojich výstavných priestoroch na Námestí sv. Trojice sprístupnilo verejnosti výstavu Minerály
Banskej Štiavnice.

13. 5. 1992
V Banskom múzeu v prírode bola otvorená výstava drevených plastík a keramiky pod názvom Baníci v diele
Jána Procnera.

14. 5. 1992
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ. 
Program: 
1. Otvorenie
2. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva Šindlerka, podnikové byty, spoločenský dom, ktorý je t. č. vo

vlastníctve štátu s právom hospodárenia Plety, š. p. Banská Štiavnica, do vlastníctva Mesta Banská Štiav -
nica

3. Riešenie problémov KBV
4. Informácia o príprave volieb do zákonodarných zborov
5. Interpelácie a dopyty poslancov
6. Diskusia
7. Záver
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MsZ schválilo prevod nehnuteľného majetku zo š.p. Pleta Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská
Štiav nica. Poslanci MsZ zatiaľ neodporučili prevzatie rozostavaných bytov OSBD na sídlisku Drieňová do
majetku mesta za účelom dostavby s tým, že sa budú hľadať možnosti dostavby zo štátnych zdrojov.
Primátor mesta vymenoval zapisovateľky okrskových volebných komisií pre voľby do SNR.
Ing. František Majerský informoval o tom, že v meste začnú fungovať 2 nové tržnice: na Starom ihrisku a na
Drieňovej pri obchode.
Nelikvidujú sa ani stánky za židovským kostolom.

14. 5. 1992
Do celonárodnej zbierky Záchrana Banskej Štiavnice pribudla suma 500 000 Kčs od Štátnej banky
československej. Táto suma má byť použitá na spracovanie komplexného projektu (štúdie) na záchranu his-
torických pamiatok mesta.

15. – 17. 5. 1992 
V Dubnici nad Váhom sa uskutočnila oblastná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Víťazmi vo
svojej kategórii sa stali banskoštiavnickí študenti: v odbore lesníctvo – Rastislav Balogh, v odbore ochrana
životného prostredia – Jozef Lengyel, v odbore biológia Dušan Kerestúr. Do celoštátneho kola ešte postúpili:
v odbore matematika a matematická informatika Sunega – Hilbert, v odbore fyzika Eduard Kuriščák a Ulrika
Babiaková s Milanom Šestákom.

16. 5. 1992
Na štadióne v Banskej Štiavnici sa konala športová súťaž požiarnych družstiev dorastu, žien a mužov z ban-
skoštiavnického obvodu. Výsledky: dorastenky – Štefultov, dorastenci – Banská Štiavnica, ženy – Antol, muži
– Štiavnické Bane. Víťazi postupujú do okresného kola.

17. – 18. 5. 1992
Do nášho mesta zavítal arcibiskup Ján Sokol, metropolita Slovenska. V nedeľu udelil v kostole Nanebovzatia
Panny Márie sviatosť birmovania 128 birmovancom. Vzácneho hosťa a jeho sprievod prijal aj primátor mesta
v obradnej sieni radnice.

20. 5. 1992
S cieľom predvolebnej kampane navštívil naše mesto Stanislav Pánis (SĽS, SNJ).

23. 5. 1992
Na Počúvadlianskom jazere sa konali tradičné rybárske preteky v love rýb udicou. Víťazom sa stal Peter Kmeť
s úlovkom 14 kaprov.

24. 5. 1992
Na dražbe v Žiari nad Hronom novou majiteľkou predajne Hračky – Drobný tovar sa stala Jana Miková,
bufetový stánok v Banskom múzeu v prírode vydražil  Ľubomír Barák. Spoločenský dom Plety TALIA získala
firma Hell, spol. s r.o., napriek protestu 900 pracovníkov podniku a MsÚ v Banskej Štiavnici, ktorý sa usiloval
o vyňatie nehnuteľnosti z malej privatizácie a preradenia do majetku mesta.

25. 5. 1992
Na zhromaždení v Rubigalle sa predstavil podpredseda vlády ČSFR Pavol Hofmann (ODÚ).

25. 5. 1992
V jedálni š.p. Pleta na predvolebnom zhromaždení vystúpil podpredseda SDĽ a poslanec FZ Pavol Kanis 
a spisovateľ Peter Jaroš. Na podujatí bol prítomný aj primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc.

27. 5. 1992
V aule Univerzity Komenského v Bratislave bol slávnostne promovaný Ing. Jozef Lackovič, stredoškolský
profesor, insitný maliar. Vo veku 71 rokov bol medzi prvými 170 absolventmi Univerzity tretieho veku. Vyštu -
doval odbor estetika a umenie.

27. 5. 1992
Uskutočnilo sa riadne zasadnutie MsZ. Program: 
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej MsZ
3. Správa o stave na úseku bytového hospodárstva a o využívaní nebytových priestorov
4. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského bytového podniku
5. Návrh na určenie výšky poplatku za parkovanie na Námestí sv. Trojice
6. Návrh na doplnenie Štatútu Mestskej polície v Banskej Štiavnici
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7. Interpelácie a dopyty poslancov
8. Diskusia
9. Záver
MsZ na základe odporúčania Mestskej rady vymenovalo do funkcie riaditeľky Mestského bytového podniku
v Banskej Štiavnici Evu Heilerovú, doterajšiu zastupujúcu riaditeľku MsBP, s platnosťou od 1. 6. 1992.
Poslanci MsZ schválili doplnok do Štatútu Mestskej polície, ktorým sa umožní Mestskej polícii použiť „tech-
nické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla v zóne zákazu státia.“

29. 5. 1992
Preplnené Námestie sv. Trojice privítalo Vladimíra Mečiara.

29. 5. 1992
Konalo sa medzinárodné sympózium o pamiatkach, na ktorom sa zúčastnil aj Ing. arch. Miroslav Macák,
poradca prezidenta ČSFR pre otázky územného plánovania, architektúry a kultúrneho dedičstva, a Vlasta
Štépová, ministerka obchodu a cestovného ruchu ČR.

30. 5. 1992
Na Námestí sv. Trojice bolo predstavovanie poslancov KDH za prítomnosti ministra vnútra Ladislava 
Pittne ra.

30. 5. 1992
Národné združenie telesného rozvoja, Národné osvetové centrum a Mesto Banská Štiavnica usporiadali na
Sitne a Počúvadlianskom jazere I. ročník celonárodného podujatia Budenie sitnianskych rytierov. Zúčastnilo
sa na ňom 300 záujemcov. V dopoludňajších hodinách sa uskutočnil výstup na Sitno, popoludní pri
Počúvadlianskom jazere organizátori pripravili bohatý spoločensko-kultúrny program. Jeho hviezdou bol
sólista opery SND Ondrej Malachovský, ktorý zaspieval áriu z opery Svätopluk. Účastníkov podujatia pozdra -
vili primátor mesta Banská Štiavnica – Ing. M. Lichner, CSc., univerzitný profesor Matúš Kučera, spisovateľ
Anton Hykisch, kandidát do FZ za SKDH, a herec Juraj Sarvaš.

Jún
1. 6. 1992
Dom detí a mládeže v spolupráci so školskou družinou pri II. Základnej škole pri príležitosti Dňa detí zor-
ganizoval popoludnie v kreslení na asfalt. 59 detí stvárňovalo tému Môj najobľúbenejší rozprávkový hrdina.
Odmenou boli ceny, ktoré poskytol sponzor podujatia p. R. Štanga – Mini market.

5. – 6. 6. 1992
Konali sa voľby do zákonodarných zborov. Zo zapísaných 7224 voličov v našom meste sa na voľbách
zúčastnilo 6062, čo predstavuje 83,91%.

5. 6. 1992
Na XI. roč. Malého behu Trate mládeže, ktorý sa realizoval na štadióne v Banskej Štiavnici, sa zúčastnilo
121 chlapcov a 67 dievčat.

6. 6. 1992
V Brezne sa uskutočnili kvalifikačné preteky žiakov v modernom trojboji (plávanie na 100 m, streľba zo
vzdu chovej pištole a beh na 1 km) o postup na Majstrovstvá Slovenska. Druhým miestom do celoslovenskej
súťaže postúpil člen banskoštiavnického plaveckého oddielu R. Nemčok.

12. – 14. 6. 1992
Pracovníci Domu detí a mládeže zorganizovali športovú olympiádu medzi deťmi Banskej Štiavnice a športo -
vej školy Altalános iskola v Budapešti – Kerek utca. Podujatie sa skončilo víťazstvom Banskej Štiavnice 
v pomere 5 : 2. Úspešní boli vo volejbale chlapci i dievčatá, v basketbale, vo futbale i v ľahkej atletike chlapci.

17. 6. 1992
V rodinnom dome na Ulici Dobšinského 10 (Špitálka) bola otvorená nová predajňa Chovateľské potreby.

17. 6. 1992
V banskoštiavnickom Sociálnom stredisku ČSČK zasadalo Prezídium Federálneho výboru ČSČK. Zaoberalo
sa otázkami sociálnych aktivít a podielom ČSČK na ich plnení. Na zasadnutí sa zúčastnil prezident ČSČK
MUDr. Václav Burian, CSc., a ďalší významní funkcionári ČSČK.
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18. 6. 1992
Na okresnej športovej olympiáde v Žiari nad Hronom zvíťazili bez straty setu majstri Stredoslovenskej oblasti
vo volejbale – žiaci ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici.

19. 6. 1992
Prvý viceprezident ČSČK MUDr. Juraj Ševčík a primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc., v obradnej sieni MsÚ
odovzdali čestným darcom krvi z okresov Levice, Prievidza a Žiar nad Hronom Zlaté plakety dr. Jánskeho.

20. 6. 1992 
TJ Sitno Banská Štiavnica zorganizovala športovú súťaž – horský triatlon (plávanie – 1,5 km v Richňavskom
jazere, 25 km cyklistika, 5 km bežecký okruh v členitom teréne). Na najvyšší stupienok sa postavil Peter
Lalák z JAMES-u Bratislava, juniorskú kategóriu vyhral Pavol Peciar z toho istého oddielu. Zo Štiavničanov
obsadil 4. miesto Ing. Marián Novák z TJ Sitno. Podujatie sponzorovali MARTIMEX, a. s., zo štiavnických
podnikov AKUSIT, a. s., Dužina, a. s., a ŠM, š. p.

22. – 24. 6. 1992 
V Sociálnom stredisku ČSČK hosťovali účastníci medzinárodného manažmentu. Prednášateľmi boli hostia
z nemeckého ČK. Okrem pracovnej časti sa vo voľnom čase zoznámili s históriu a pamätihodnosťami mesta.

24. 6. 1992
Oproti závodu Dužina, v budove, ktorá mala pôvodne slúžiť materskej škole š. p. Pleta, otvorila súkromná
firma novú francúzsku pekáreň spolu s predajňou pekárenských výrobkov.

24. – 27. 6. 1992
Na celoslovenskej olympiáde detí a mládeže v Trnave štiavnickí volejbalisti zo ZŠ J. Horáka pod vedením
trénera Tibora Szendreia obsadili II. miesto.

24. – 28. 6. 1992
V Paríži sa konal festival Európa riek. Slovensko na ňom reprezentoval projekt múzea Antol, výtvarné práce
a ukážky slovenského ľudového remesla a folklóru detí z Banskej Štiavnice a Antola. Návštevníkov upútala
najmä reťaz vystrúhaná z jedného kusa lipového dreva a obrazy s motívom rieky od žiačok ZŠ J. Horáka.

28. 6. 1992
Základná organizácia slovenského zväzu včelárov v Banskej Štiavnici po niekoľkoročnej prestávke usporia -
dala v Banskej Belej Včelársku nedeľu. Ako hosť sa na nej zúčastnil MVDr. Rudolf Jendrejčák, CSc., ktorý
oboznámil prítomných so súčasnými chorobami včiel, ich prevenciou a liečením. Na podujatí si záujemcovia
mohli prezrieť svojpomocne zhotovené včelárske pomôcky a kúpiť včelárske potreby.

28. 6. 1992
Na dražbe v Žiari nad Hronom prevádzkovú mechaniku Rudných baní vydražil Marián Šurka, novým
majiteľom ubytovne š.p. Pleta sa stal Eugen Bartoš z Galanty, majiteľom mikrojaslí š.p. Pleta Tibor Rehák 
z Galanty. Budovu VDP š.p. Pleta získal Norbert Kaník.

29. 6. 1992
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Podkladová správa k riešeniu zabezpečenia meracej a regulačnej techniky dodávky tepla a teplej úžitkovej

vody
3. Správa o príprave mesta a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero na letnú turistickú sezónu
4. Správa o plnení úloh a stavebných prác na akciách v rámci rozvoja mesta, KBV a pamiatkovej obnovy,

návrh na prevzatie rozostaveného bloku C3 na sídlisku Drieňová do majetku mesta
5. Správa o činnosti komisie výstavby, ÚP a ŽP MsZ
6. Návrh Plánu práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 1992
7. Návrh knižničného poriadku Mestskej knižnice
8. Interpelácie a dopyty poslancov
9. Diskusia 

10. Záver
Poslanci MsZ schválili úver vo výške 5 900 000 Kčs pre Mestský bytový podnik na zabezpečenie meracej 
a regulačnej techniky pre dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do bytov spravovaných MsBP.
Bol schválený bezodplatný prevod rozostavaného objektu C3 na sídlisku Drieňová do majetku mesta.
Poslanci MsZ zvolili za člena komisie regionálneho rozvoja MsZ Ing. Štefana Filipa, odborníka z radov
obyvateľov mesta.
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MsZ súhlasilo s tým, aby objekt administratívnej budovy Rudných baní Biely dom po vyňatí z privatizácie
bol prevedený do majetku mesta. Mal by slúžiť pre účely štátnej správy.

30. 6. 1992 
Stav zbierky Záchrana Banskej Štiavnice bol 827 064 Kčs a 1823 DM. 

Júl
1. 7. 1992
Pekáreň Pod bránou (bývalá Gáfrikova pekáreň) začala piecť chutný biely a čierny chlieb. Ponúka 4 druhy
chleba a 15 druhov pečiva.

1. 7. 1992
Do Banskej Štiavnice nastúpil prvý (výnimočný) turnus Stromu života. Sú to 12 – 14-roční školáci, ktorých 
v týždňových turnusoch vystriedajú mladí ľudia od 18 rokov. Na túto akciu sa prihlásilo 350 záujemcov 
z celej republiky. Budú pracovať na úprave hrádze na Červenej studni, pri vykopávkach v lokalite do-
minikánskeho kláštora a rekonštrukcii domu na Dolnej Ružovej.

1. 7. 1992
Členky Česko-slovenskej vegetariánskej únie v Banskej Štiavnici na Deň vegetariánov pripravili v centre mesta
„pod holým nebom“ ochutnávku rôznych druhov vegetariánskych pomazánok.

1. 7. 1992
Po zániku Talianskej reštaurácie sa zrodila nová Strieborná reštaurácia – na Striebornej ulici č. 2. Jej maji te -
ľom sa stal Peter Greč.

9. - 10. 7. 1992
Na zasadnutí Výboru pre svetové, kultúrne a prírodné dedičstvo rady UNESCO v Paríži neprešiel návrh na
zapísanie Banskej Štiavnice do Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. O definitívnom
zápise do Zoznamu rozhodne Výbor UNESCO začiatkom decembra t. r. v Santa Fé. Po doplnení návrhu –
presnejšom popise technických pamiatok – šanca nášho mesta na zápis sa zvýši.

13. 7. 1992
V Sociálnom stredisku ČSČK bola inštalovaná výstava Rodná zem. Prezentujú sa na nej umeleckí rezbári
Alexander Ladziansky z Banskej Štiavnice, Polcovci a Tencerovci z Novej Bane, remeselníci, výrobcovia
úžitkových predmetov a pôvodného textilu. Hlavným organizátorom výstavy bol Jozef Fekiač, riaditeľ Regio -
nál neho kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom.

14. 7. 1992
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Informácia o stave š.p. Pleta Banská Štiavnica a jeho ďalších perspektívach
3. Žiadosť spol. s.r.o. Lýceum o vyňatie objektu na Ul. Višňovského č. 4 (16/I.) z aukcie a jeho kúpu a návrh

na prevedenie spoločnosti s.r.o. Lýceum na akciovú spoločnosť
4. Žiadosť PSP a.s. Bratislava o predaj Čačányho domu (55/I.) – Ul. Novozámocká 3 a 4.
5. Správa o plnení úloh a stavebných prác na objekte 203/II. – Úrady
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych poplatkoch
7. Návrh na vstup Mesta Banská Štiavnica do PKB a.s. v Žiline ako financujúceho ústavu
8. Správa o zabezpečení osláv 230. výročia Baníckej akadémie
9. Návrh Poriadku na odmeňovanie pracovníkov mesta Banská Štiavnica

10. Návrh na zriadenie mestských detských jaslí
11. Rôzne
12. Interpelácie a dopyty poslancov
13.  Diskusia
14. Záver
MsZ schválilo prechod spol. s. r. o. Lýceum na akciovú spoločnosť, vyňalo objekt č. 16 na Ul. Višňovského 
4 z aukčného predaja a schválilo jeho odpredaj spol. s.r.o. Lýceum v cene 614 199 Kčs, vrátane vecného bre-
mena, pre účely zabezpečenia odborných liečebno-preventívnych služieb. 
Takisto objekt 55/I. Čačányho dom – Ul. Novozámocká č. 3 a 4 bol vyňatý z aukcie a schválený poslancami
MsZ na odpredaj a.s. PSP Bratislava za dohodnutú cenu 1 250 000 Kčs, vrátane pozemku.
MsZ schválilo vstup Mesta Banská Štiavnica do PKB a.s. v Žiline ako financujúceho ústavu.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
2

41



MsZ súhlasilo s poskytnutím záruky zo záručného fondu mesta na 1 milión Kčs na zriadenie predajne
nábytku Ing. Vladimírovi Húšťavovi.
MsZ schválilo predaj Autoservisu v Banskej Štiavnici Romanovi Hatadamovi.
MsZ udelilo predbežný súhlas na poskytnutie záruky zo záručného fondu mesta na úver v banke vo výške 
2 340 000 Kčs pre zatiaľ neregistrovanú spol. s.r.o. Štiavnické strojárne, zastúpenú Ing. Jánom Šiškom.
Primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc., informoval o skončení pracovného pomeru Ing. arch. Petra Mravca,
ktorý bol vo funkcii vedúceho oddelenia investičnej výstavby, rozvoja mesta, ÚP a ŽP MsÚ k 30. 6. 1992. Do
tejto funkcie menoval Ing. Dušana Kavického od 1. 7. 1992. Pracovný pomer ukončil odchodom do invalid-
ného dôchodku aj Ján Petrík, vedúci oddelenia mestských služieb, dopravy a cestovného ruchu MsÚ.

15. 7. 1992
Na Ulici A. Kmeťa bola otvorená Kirgizská čajovňa. Interiér spolu s vývesným štítom navrhli manželia Orav-
covci. Kirgizský personál ponúka návštevníkom chutné čaje a svoje národné špeciality.

16. 7. 1992
47 účastníkov V. svetového festivalu slovenskej mládeže (Martin 12. - 19. 7) navštívilo naše mesto. V obradnej
miestnosti MsÚ ich prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a predseda MO MS Dr. Ján Novák, CSc.
S kultúrnym programom vystúpil mužský spevácky zbor Štiavničan pod vedením Jána Jakubíka. Podujatie
sponzorovala firma Hell – banská stavebná a obchodná spoločnosť v Banskej Štiavnici a obchodno-akciová
spoločnosť TEVIS zo Žiaru nad Hronom.

17. 7. 1992
Na Sitne – za prítomnosti asi 150 ľudí – primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., zapálil vatru zvr-
chovanosti na počesť vyhlásenia Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR. O význame tohto aktu oboznámil prí-
tomných Dr. Ján Novák, CSc., predseda MO Matice slovenskej v Banskej Štiavnici.

17. – 19. 7. 1992
Na majstrovstvách ČSFR v plávaní v Bratislave obsadil III. miesto na 50 m voľný spôsob Miroslav Maruniak,
banskoštiavnický odchovanec.

19. 7. 1992
Dychová hudba Sitňanka začala sériu letných promenádových koncertov, ktoré sa budú konať počas leta
každú nedeľu o 15.30 na Námestí sv. Trojice pred Rubigallom.

23. 7. 1992
Konal sa III. roč. bežeckej súťaže Drieňovský okruh, na ktorom sa zúčastnilo 295 pretekárov.

26. 7. 1992
Na dražbe v Žiari nad Hronom Obchod s nábytkom si vydražili Ján Ďurica a Pavol Bálint, pavilón Plety
holandskou dražbou Ján Melicher z Bratislavy, Interhotel Počúvadlo Ján Samek zo Žiliny.

27. 7. 1992
Vedenie mesta sa v obradnej sieni MsÚ rozlúčilo s niekdajším dlhoročným predsedom MsNV Jánom
Petríkom, ktorý v 51. roku svojho života odišiel do invalidného dôchodku.

30. 7. 1992
Na výborovej schôdzi Základnej organizácie zväzov zdravotne postihnutých sa Ján Putyra vzdal funkcie
predsedu ZO ZZZP, predsedu Oblastného výboru a predsedu Obl. rady. Na výborovej schôdzi bol do funkcie
predsedu ZO zvolený Pavel Heintz, člen výboru a funkcionár, ktorý absolvoval kurz inštruktora sociálnej
rehabilitácie a cvičiteľa kardiakov.

31. 7. 1992 
Úrad práce v Banskej Štiavnici evidoval 683 uchádzačov o zamestnanie, čo je 8,9% práceschopného oby va -
teľstva v našom meste.

A ugust

Začiatkom leta boli do novej polikliniky na sídlisku Drieňová presťahované ambulancie. Ako prvé sa pre-
sunuli zubné a detské ambulancie, neurologické oddelenie, závodné ambulancie Rudných baní a Tabakovej
továrne. Presťahovalo sa aj rehabilitačné oddelenie, postupne sa presúvajú obvodné a ďalšie ambulancie 
a napokon sa dostanú na rad chirurgické a gynekologické oddelenia.
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15. 8. 1992
Na medzinárodnom podujatí v Dubnici nad Váhom GRAND PRIX SLOVAKIA v ľahkej atletike banskošti-
avnické športovkyne v kategórii dorasteniek a žien dosiahli tieto výsledky: 400 m Monika Venglárová – 
7. miesto, Monika Palášthyová – 10. miesto, 1500 m Martina Javorská – 4. miesto. Po trinástich mítingoch 
z celkového počtu 20 je M. Javorská v disciplíne 1500 m na 3. mieste.

20. 8. 1992
Vo výstavnej miestnosti Rubigallu bola otvorená výstava obrazov Mgr. Márie Láclavíkovej (miniatúry, olejo -
maľba, kombinovaná technika, tempera), spojená s predajom. Spolu s ňou vystavoval aj Jozef Libiak, mladý
výtvarník zo Žiaru nad Hronom (olejomaľba, grafika, kombinovaná grafika).

23. 8. 1992
Favorit cykloklub Heľpa usporiadal cyklistickú časovku do vrchu. Štart bol na námestí v Heľpe a cieľ v sedle
Priehyba (1190 m na morom), 7 km s prevýšením 550 m najrýchlejšie absolvoval 16-ročný žiak SOU, člen
VELOSPRINTU Banská Štiavnica. Pretekalo sa bez vekových kategórií.

26. 8. 1992
Na programe STV v rámci cyklu Remeslá našich miest a obcí bol uvedený film Fajkárstvo v Banskej Štiavnici,
ktorý scenáristicky pripravil Ing. Ivan Herčko, CSc.
Na prelome mesiacov august – september Mons. Ján Sokol, metropolita slovenský, vysvätil opravený a dosta-
vaný kostolík na Jergištôlni a zrenovovaný barokový kostol v Banskom Studenci.

September
1. 9. 1992
Po štyridsiatich rokoch sa otvorila brána tzv. “kláštora“ v Banskej Štiavnici, aby privítala prvých žiakov
Základ nej cirkevnej školy Františka Assiského. Riaditeľom CZŠ sa stal Ing. Hrabovec.

1. 9. 1992
K novému školskému roku vznikla v našom meste ďalšia stredná škola – Dievčenská odborná škola, so síd-
lom na Špitálskej ulici č. 4, zriaďovateľ: Školská správa II, Banská Bystrica. Riaditeľom sa stal RNDr. Pavel
Bačík. Do I. roč, odboru Obchod a podnikanie nastúpilo 30 dievčat.

1. 9. 1992
Stredné odborné učilište v Banskej Štiavnici reagovalo na zmenu potrieb na trhu práce (zánik baníctva 
a hutníctva) a otvorilo nové odbory kuchár- čašník so zameraním na Pohostinstvo.

1. 9. 1992
Na programe STV bol uvedený 40-minútový dokumentárny film Banská Štiavnica. Je spracovaný aj na
videokazete v slovenskej a anglickej mutácii.

1. 9. 1992
V refektári MS v Bratislave sa uskutočnila tlačová beseda predstaviteľov nášho mesta – primátora Ing. Ma -
riá na Lichnera, CSc., Dr. Jána Nováka a pracovníka firmy Hell so zástupcami masovo-komunikačných
prostried kov. Témou tlačovej besedy bol historický význam založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici,
propagácia osláv 230. výročia založenia tejto školy a problematika zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

1. 9. 1992
Na sídlisku Drieňová bola otvorená III. ZŠ s 10 triedami (1. – 4. roč.) s počtom 294 žiakov. Riaditeľom školy
sa stal Tibor Szendrei. Na slávnostnom otvorení školy sa zúčastnil zástupca primátora mesta Ing. Róbert
Vavro.

1. 9. 1992
Na Kammerhofskej ulici bola otvorená širokosortimentná predajňa Elektro.

2. – 3. 9. 1992
V Košiciach na pôde Baníckej fakulty TU sa uskutočnilo medzinárodné sympózium k významu banskoštiav -
nickej Baníckej akadémie v minulosti. Z nášho mesta na ňom prednášali Ing. I. Herčko, CSc., Ing. E. Kladivík,
CSc., Dr. Ján Novák a Ing. L. Sombathy.
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3. 9. 1992
Otvorila sa novoinštalovaná expozícia galérie Jozefa Kollára.

4. 9. 1992
Do rozrastajúcej sa rodiny banskoštiavnických reštaurácií, kaviarní a ubytovacích priestorov pribudol nový
penzión s vkusne zariadenou reštauráciou Matej, na začiatku Akademickej ulice. Majiteľom objektu je 
Ing. L. Kaník s manželkou.

4. – 5. 9. 1992
Konali sa oslavy 230. výročia založenia Baníckej akadémie. Počas týchto dní bolo množstvo kultúrnych 
a spoločenských podujatí. Na oslavách sa zúčastnili hostia z celého sveta, zo všetkých európskych štátov, 
z USA, Kanady, Austrálie, Afriky, Číny i Japonska. Prítomní boli aj minister životného prostredia Jozef Zlocha
a predseda Matice slovenskej Jozef Markuš. Na budove, kde sa začali prvé prednášky, bola odhalená pamätná
tabuľa – dielo manželov Oravcovcov. Súčasťou osláv bolo aj sprístupnenie dedičnej štôlne Glanzenberg. 
Stalo sa tak vďaka firme Hell, ktorá opravila aj ústie štôlne a zhotovila pamätnú tabuľu. Vo výstavných
priestoroch SBM na Námestí sv. Trojice bola sprístupnená výstava Banícka akadémia 1762 – 1992, ktorú
pripravilo SBM.

4. – 5. 9. 1992
Organizovali sa Salamandrové dni. Napriek tomu, že im neprialo počasie, bolo pripravené množstvo akcií –
tradičný salamandrový sprievod, jarmočný trh na Námestí sv. Trojice, v SOUL medzinárodné sympózium 
k významu Baníckej akadémie a k 100. výročiu odovzdania do prevádzky SLŠ a k 100. výročiu vzniku Kra-
jinskej uhorskej banskej a hutníckej spoločnosti. Účastníci z Maďarska v počte asi 250 ľudí (40 sa zapojilo
do salamandrového sprievodu) upravili hrob a poklonili sa pamiatke Ing. Antona Pécha – bývalého banského
riaditeľa, vynikajúceho odborníka a jedného zo záchrancov banskoštiavnického baníctva v druhej polovici
19. storočia. Súčasťou salamandrových osláv bola aj voľba MISS SALAMANDER. Zlatú korunku získala
Aneta Hojdová, striebornú Renáta Brnáková, bronzovú Karin Rezníčeková.

7. 9. 1992
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p., odštepný závod Stredoslovenské riaditeľstvo telekomunikácií
Banská Bystrica začali rekonštruovať miestne komunikačné siete na Námestí sv. Trojice, Ul. Andreja Kmeťa
a Kammerhofskej.

10. 9. 1992
V Žemberovskom dome bola znovu otvorená zrekonštruovaná predajňa Mäso a údeniny firmy Stračina.

11. – 13. 9. 1992
V Žiline sa konal II. medzinárodný turistický salón EXPOTOUR SLOVAKIA. Naše mesto sa na ňom prezen-
tovalo ucelenou expozíciou fotografií mesta i okolia autora Ing. Mariána Lichnera, CSc. Garantom bansko -
štiavnickej expozície bol Mestský úrad Banská Štiavnica. Okrem propagačného materiálu sa záujemcom
premietali videofilmy Banská Štiavnica, Salamander, Kalvária a Kaštieľ Anton.

12. – 13. 9. 1992
Na Kalvárii sa uskutočnila tradičná púť k Povýšeniu sv. Kríža. Púť vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval
Mons. Ján Sokol, metropolita Slovenska.

14. 9. 1992
V súvislosti s Dňami európskeho dedičstva zavítal do nášho mesta riaditeľ Výboru pre ochranu kultúrneho
dedičstva Rady Európy so sídlom v Štrasburgu – Jose Maria Ballester. Po prijatí u primátora mesta, po zorien -
tovaní sa v základných problémoch zachovania, obnovy a využitia pamiatkových objektov si prezrel naj -
významnejšie pamätihodnosti mesta.

15. 9. 1992
Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov vodného a lesného hospodárstva v Banskej Štiavnici otvoril
pre obyvateľov mesta vo svojej budove na Drieňovej č. 12 saunu so službami masáže.

21. 9. 1992
Česko-slovenský premiér Ján Strásky potvrdil, že podpíše návrh Federálnej vlády na vymenovanie nových
veľvyslancov. Medzi nimi bude aj banskoštiavnický rodák Anton Hykisch, ktorý sa stane veľvyslancom v Ka -
nade.
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22. 9. 1992
Agentúra Trend tretieho tisícročia v spolupráci s oddelením mestskej kultúry zorganizovala v podkroví Ru-
bigallu divadelné predstavenie monodrámy Jany Juráňovej Salome v hereckom podaní Jany Bittnerovej,
členky súboru Andreja Bagara v Nitre. O predstavenie prejavilo záujem vyše stovky obyvateľov nášho mesta.

24. 9. 1992 
Uskutočnilo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Návrh na odpredaj pozemkov pred Tabakovou továrňou a na sídlisku Drieňová
3. Informatívna správa o stave požiarovosti v meste Banská Štiavnica
4. Žiadosť o vyňatie objektu 201/III. Pálkovský majer z aukcie
5. Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 1992, MsBP, TS a PP š. p. v likvidácii a návrh druhej zmeny

rozpočtu mesta na rok 1992
6. Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia likvidácie Priemyselného podniku, š.p. v likvidácii
7. Návrh MsR na schválenie zálohy na ročnú odmenu na r. 1992 pre primátora mesta a jeho zástupcu
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 1992
9. Správa o plnení uznesení za I. polrok 1992

10. Správa o príprave MsBP Banská Štiavnica na vykurovacie obdobie
11. Návrh na prenájom Mestskej knižnice a kina Akademik
12. Informatívna správa o realizácii zákona o pôde č. 229/199 Zb.
13. Žiadosť o kúpu Necpalovského majera, Ul. Kutnohorská č.13
14. Interpelácie a dopyty poslancov
15. Diskusia
16. Záver
Poslanci MsZ vyňali objekt 201/III. – Pálkovský majer, Ul. F. Zupku č. 2 z aukčného predaja a schválili jeho
odpredaj spolu s parcelou spoločnosti ESPRIT, spol. s.r.o. Žiar nad Hronom.
Bol schválený aj odpredaj objektu 294/II. Necpalovský majer, Ul. Kutnohorská č. 13 ŠM Drieňová Banská
Štiavnica za účelom využitia objektu pre jazdeckú turistiku.

25. – 27. 9. 1992
Na medzinárodnej burze minerálov v holandskom Haagu v spolupráci Slovenského banského múzea, Rud-
ných baní a MsÚ bola inštalovaná výstava Strieborná Banská Štiavnica.

26. 9. 1992
Na Hornej Rovni boli vysvätené tri obnovené objekty – kostolík sv. Jána Krstiteľa, kaplnka sv. Jána Nepo-
muckého a požiarna zbrojnica z r. 1939. Vysvätenie vykonali dekani obvodu Banská Štiavnica Emil Šútor,
Pavel Zaťko, osvietený pán veľprepošt Emanuel Schuber a miestny kňaz Jozef Labuda. Objekty boli obnovené
z finančnej dobrovoľnej zbierky obyvateľov Hornej Rovne a dvoch súkromných podnikateľov, ktorí chcú
ostať v anonymite.

29. – 1. 10. 1992
Na katolícku faru v našom meste zavítali hostia z Florencie – páter Dante a štiavnický rodák Bartolomej
Kubík, ktorý t. č. študuje teológiu v Ríme.

Október
1. 10. 1992
V kaplnke Sociálneho strediska ČSČK odslúžil sv. omšu páter Dante z Florencie. Okrem toho navštívil aj
Cirkevnú základnú školu a žiakom 8. ročníka ponúkol návštevu Florencie koncom školského roku.

3. – 4. 10. 1992
Vo Viedni sa uskutočnilo stretnutie výberu žiakov Slovenska a Rakúska v modernom trojboji. Štiavničan
Rado Nemčok vyhral svoju kategóriu a po prvý raz nazbieral 3065 bodov.

6. 10. 1992
Uskutočnilo sa slávnostné vysvätenie Cirkevnej základnej školy. Patrónom školy je sv. František Assiský.
Svätú omšu v kostole Nanebovzatia Panny Márie celebroval Mons. Ján Sokol, metropolita Slovenska. Na
slávnosti boli prítomní primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc., zástupca primátora Ing. R. Vavro, prednosta
MsÚ F. Javorský, prednosta ObÚ Ing. J. Čabák a riaditelia banskoštiavnických základných škôl.
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6. 10. 1992
V centre mesta, na Ul. A. Kmeťa, privítala prvých návštevníkov nová, žiarivo vysvietená predajňa REPRES.
Patrí majiteľovi Pekárne pri Klopačke a ponúka bohatý sortiment pekárenských výrobkov.

7. 10. 1992
V obradnej miestnosti radnice primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc., prijal ev. a v. farára Pavla Radvániho,
seniora Hontianskeho seniorátu, pri príležitosti jeho odchodu na dôchodok. Zhodnotil jeho duchovnú 
a spoločenskú činnosť v našom meste, kde pôsobil nepretržite od r. 1965, a vyjadril za ňu poďakovanie.

13. 10. 1992
V podkroví Rubigallu sa uskutočnil koncert troch neprofesionálnych domácich kapiel – pankovej skupiny
Chybná diagnóza, klasickej beatovej skupiny The WORMS (Červy) a folkovej dvojice Juraj Blaženiak „and“
Slavo Ďurian.

15. – 17. 10. 1992
V Bátonyterenye sa konala Medzinárodná módna prehliadka za účasti súťažných kolektívov z Rakúska, Ukra-
jiny, Maďarska a Slovenska. Kolekcia spoločenských šiat žiačok Stredného odborného učilišťa v Banskej
Štiav nici bola odmenená hodnotnou cenou. 

17. 10. 1992
V atletickom trojstretnutí družstiev Slovensko – Morava – Čechy štartoval vo výbere Slovenska i banskoštiav -
nický odchovanec R. Šluch. V behu na 1500 m obsadil 2. miesto a svojím ziskom prispel k víťazstvu doras-
tencov Slovenska pred družstvom Čiech a Moravy.

17. – 18. 10. 1992
Na umelej stene, ktorú postavili členovia horolezeckého klubu Sitno v nevyužitej hale na Drieňovej, sa
uskutočnili III. kolo Slovenského pohára v lezení. Víťazom sa stal Peter Kmoško z Trenčína.

18. – 20. 10. 1992
Hosťom Sociálneho strediska ČSČK bol pán W.P.J. Keder, zástupca holandského ČK z mestečka Venlo. Prijal
ho i primátor mesta Ing. M. Lichner, CSc.

22. 10. 1992
Na plenárnom zasadnutí OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Žiari nad Hronom dostal najvyššie požiar-
nické vyznamenanie Vladimír Poprac, člen OV DPO a predseda ZO DPO v Banskej Štiavnici.

23. – 25. 10. 1992
V Rubigalle sa stretli zástupcovia Ekocentier z celej ČSFR. 70 účastníkov na tomto stretnutí diskutovalo 
o organizovaní výchovných programov, tvorbe ekologických projektov, možnostiach získavania finančných
prostriedkov a výmene skúseností prostredníctvom informačných sietí.

27. 10. 1992
Sociálne stredisko ČSČK v Banskej Štiavnici pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo posedenie
s dôchodcami. Žiaci z I. ZŠ im pripravili pásmo piesní a tancov, dôchodcovia si prezreli videokazety o Banskej
Štiavnici. Pozvanie na túto akciu prijala i Jana Mošková, vedúca odboru sociálnych vecí – ONV Žiar nad
Hronom.

29. 10. 1992
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Príprava na zimnú údržbu
3. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
4. Zásady inventarizácie majetku mesta a ním zriadených organizácií k 30. 11. 1992
5. Správa o výsledku preverenia stavu skládky TKO
6. Požiarny poriadok mesta, zriadenie dobrovoľných verejných požiarnych zborov a ustanovenie preventi -

vá   rov PO
7. Návrh na schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku za III. štvrťrok 1992
8. Návrh na úpravu platu pre hlavného likvidátora Priemyselného podniku, š.p. v likvidácii
9. Návrh objektov hmotnej záruky záručného fondu Mesta Banská Štiavnica

10. Návrh na odpredaj rozostavaného objektu MŠ-60 na Železničiarskej ul. formou konkurzu
11. Návrh na odpredaj pozemku v zmysle regulačného plánu zóny pred Tabakovou továrňou
12. Zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie záruky zo záručného fondu Mesta Banská Štiavnica
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13. Zaujatie stanoviska k znaleckému posudku a schválenie ceny vykupovaných pozemkov zabratých na stav -
bu DVZ Antol a Banský Studenec

14. Prerokovanie žiadosti o zníženie, resp. odpustenie lokalizačného poplatku
15. Návrh na zaradenie rodinného domu Ul. Kammerhofská č. 23 do II. kola konkurzného predaja
16. Návrh na delegovanie zástupcov MsZ do školských rád
17. Návrh na združenie finančných prostriedkov pre SEZ RZ Žiar nad Hronom na zabezpečenie realizácie

VN linky, trafostanice v objekte 200/II. a NN rozvodov na Starozámockej ul.
18. Návrh na prenájom autobusu AVIA CAVDAR C-51 TJ Sitno Banská Štiavnica
19. Interpelácie a dopyty poslancov
20. Diskusia 
21. Záver
MsZ schválilo:

1/odpredaj rozostavaného objektu MŠ - 60 a pozemku na Železničiarskej ul. formou konkurzu
2/poskytnutie hmotnej záruky zo záručného fondu Mesta Banská Štiavnica Ing. V. Húšťavovi za účelom

kry tia úveru na kúpu objektu Železiarstvo a domáce potreby na Starom ihrisku
3/zaradenie objektu na Ul. Kammerhofská č. 23 do druhého kola konkurzného predaja

MsZ odvolalo poslanca Petra Koštiala z členstva v rade školy I. ZŠ Ul. Gollnerovej – Gwerkovej na žiadosť
menovaného a spolu s Radekom Šálym ho delegovalo do rady školy III. ZŠ Drieňová. Do rady školy I. ZŠ
delegovalo Ing. Dominika Kútnika. Na vlastnú žiadosť odvolalo Ing. Kornéliu Kiovskú z členstva v rade MŠ
na Ul. 1. mája. 
V diskusii sa riešila otázka nedostatku vody na sídlisku Drieňová a s tým súvisiace presťahovanie nemocnice.

30. 10. 1992
Štiavnické noviny uverejnili Koncept generálneho dopravného plánu mesta, ktorý bol na objednávku MsÚ
v Banskej Štiavnici spracovaný firmou JAR TRAFFIC z Banskej Bystrice. Koncept počíta s pešou zónou na
Ul. A. Kmeťa a Radničnom námestí., s posilnením hromadnej mestskej dopravy a vybudovaním autobusovej
stanice v prednádražnom priestore. Občania mesta sa môžu do 30. 11. k predloženému konceptu vyjadriť.

30. 10. 1992
Naše mesto navštívila skupina detí z postihnutej oblasti Černobyľ – mestečka Krasnopolie. Deti si prezreli
Múzeum v Antole, mineralogickú expozíciu SBM a Banský skanzen. Pracovníci múzeí im umožnili vstup
zdarma.

Od októbra 1992 začali banskoštiavnickí zdravotníci oficiálne prácu v novej poliklinike na sídlisku Drieňová.
Presťahované sú všetky zdravotnícke obvody Banskej Štiavnice, všetky ambulancie ORL, očná, neurologická,
psychologická, interná, chirurgická, diabetologická, gynekologická, ženská poradňa, kalmetizácia, detské
poliklinické oddelenie, RTG, rehabilitácia, biochemické laboratórium, sonograf, výdajňa liekov a kompletné
stomatologické služby. Do novej polikliniky sa presťahovalo aj chirurgické a gynekologicko-pôrodnícke
odde lenie. Do konca roka sa má presťahovať aj interné a kožné oddelenie.

November
1. 11. 1992
Na sídlisku Drieňová – na Bratskej ulici – bola otvorená nová reštaurácia TOLA. Majiteľmi reštaurácie sú
Ing. Tokár a p. Lauko, ktorí odkúpili od š. p. Hronstav prevádzkové budovy slúžiace ako zariadenie staveniska.

1. 11. 1992
Obvodný úrad miestnej štátnej samosprávy v Banskej Štiavnici sa presťahoval na Dolnú ulicu 2 do objektu
bývalého Priemyselného podniku.

5. 11. 1992
V podkroví Rubigallu vystúpil mím, herec a komediant Miroslav Kasprzyk. Svojimi Etudami pobavil a roz -
veselil štiavnické publikum.

11. 11. 1992
Školský športový klub pri SOUL v Banskej Štiavnici usporiadal 8. roč. Behu po banských jarkoch. Zúčastnilo
sa na ňom 48 športovcov. Sponzorom podujatia boli SOUL, firmy A je to, Omo. Vo svojich kategóriách
zvíťazili Ľ. Novodomec (SOUL), M. Šesták (Gymnázium) a Javorská (Gymnáziu)/.

11. 11. 1992
V priestoroch Penziónu pri Klopačke sa konalo ustanovujúce stretnutie voľného Združenia priaznivcov
rekonštrukcie historického objektu na Remeselníckej ul. č. 5.
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14. 11. 1992
V areáli Domova mládeže SLŠ sa uskutočnil 8. zraz sokoliarov – absolventov banskoštiavnickej lesníckej
školy.

16. 11. 1992
V obradnej miestnosti radnice primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., prijal dlhoročného riaditeľa Stred-
nej priemyselnej školy baníckej Ing. Mikuláša Lalúcha pri príležitosti jeho šesťdesiatin, aby sa mu poďakoval
za vykonanú prácu.

17. 11. 1992
V Domove mládeže sa organizovala súťaž o MISS DM. Titul získala Karin Vašková, striebornú korunku za-
ložili Danici Harmatovej , bronzovú Kataríne Škrovinovej.

19. 11. 1992
Bol založený Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok so sídlom v Banskej Štiavnici. Združuje banských
odborníkov a priaznivcov baníctva z Banskoštiavnického a Hodrušského regiónu. Poslaním tohto spolku je
obnovenie, udržiavanie a rozvíjanie baníckych tradícií, organizovanie stretnutí členov a rozvíjanie poznatkov
o baníctve, organizovanie akcií propagujúcich Banskoštiavnický a Hodrušský región u nás a vo svete.
Spolkovú činnosť vedie riadiaci výbor. 
Predseda: Dr. Ing. Jozef Karabelly, podpredseda Ing. Eduard Rada, výkonný tajomník Ing. Milan Durbák.

20. 11. 1992
V reštaurácii Talia sa konala členská schôdza ZO Združenia zväzov zdravotne postihnutých v Banskej Štiav -
nici. Privítali na nej prednostu MsÚ Ing. F. Majerského, za ObÚ p. Lalovú a predsedu Oblastného výboru
ZZZP. S kultúrnym programom vystúpilo spevácke duo z Podhoria a folklórna skupina žiakov z Prenčova.
Správu o činnosti predniesol Pavel Heintz.

23. 11. 1992
V Sociálnom stredisku ČSČK začala činnosť Agentúra terénnych opatrovateliek, ktoré poskytujú základné
zdravotnícke služby priamo pri lôžku pacientov. Odbornú spôsobilosť nadobudli v rekvalifikačnom kurze
na OV ČSČK v Žiari nad Hronom.

25. 11. 1992
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti spoločnosti Lýceum, spol. s.r.o.
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3. Rozbor hospodárenia mesta a TS za I. - III. štvrťrok 1992
4. Ekonomické zabezpečenie zimnej údržby
5. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
6. Návrh novej organizačnej schémy MsÚ
7. Návrh na odpredaj objektu práčovňa a čistiareň a návrh na prijatie nehnuteľností do majetku mesta 
8. Odpredaj pozemku parc. č. 1499 a parc. č. 1500 v k.ú. Banská Štiavnica
9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku parc. č. 1820 v k.ú. Banská Štiavnica

10. Návrh na zmenu uznesenia
11. Návrh na vyňatie objektu 20/I. z konkurzného predaja
12. Správa o likvidácii MsPS
13. Správa o výsledku previerky postupu likvidácie Priemyselného podniku š.p. v likvidácii Banská Štiavnica
14. Interpelácie a dopyty poslancov
15. Diskusia
16. Záver
MsZ vzalo na vedomie zníženie kmeňového imania spoločnosti Lýceum, spol. s.r.o., a vrátenia objektu 52/II.
Nám. sv. Trojice do majetku mesta. Zároveň vymenovalo za člena Valného zhromaždenia spol. Lýceum, 
spol. s. r. o., dr. Jána Nováka, CSc., za Mesto Banská Štiavnica.
MsZ dňom 30. 11. 1992 zrušilo oddelenie mestských služieb, dopravy a cestovného ruchu a dňom 1. 12.
1992 zriadilo oddelenie správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti.

28. 11. 1992
V Žiari nad Hronom sa uskutočnil snem Kresťansko-sociálnej únie Slovenska (KSÚ – niekdajšie SKDH). Za
predsedu OV bol zvolený Ing. Jozef Šimko, vedúci Sociálneho strediska ČSČK v Banskej Štiavnici.

December
2. 12. 1992
V bratislavskom Klube spisovateľov siedmim autorom bola udelená Cena Spolku slovenských spisovateľov.
K oceneným patria aj dvaja banskoštiavnickí rodáci – Dana Podracká za svoju v poradí štvrtú básnickú
zbierku Grizly v spiacom dome a Karol Horák za dielo Skaza futbalu v meste K.

9. 12. 1992
Do podkrovia Rubigallu medzi deti školských družín zavítal Mikuláš s čertom. Stromček dekorovali deti
vlastnoručne zhotovenými ozdobami. Do kultúrneho programu prispel folklórny krúžok z Banskej Belej 
a deti zo školských družín pri I. a II. ZŠ s pásmom O zime. Akciu zorganizovalo oddelenie záujmovej činnosti
Domu detí a mládeže v Banskej Štiavnici. 

10. 12. 1992
Týždeň po udelení Ceny Spolku slovenských spisovateľov Dane Podrackej pripravila Mestská knižnica besedu
s touto štiavnickou rodáčkou na ZŠ J. Horáka a I. ZŠ. Témou besedy bola jej posledná rozprávková knižka
Nezabudni na vílu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Mladé letá.

15. 12. 1992
Oddelenie mestskej kultúry pripravilo pre milovníkov vážnej hudby Predvianočný koncert, na ktorom
účinkoval violončelista Ján Slávik a klaviristka Daniela Rusóová.

15. 12. 1992
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Program:

1. Otvorenie
2. Štúdia o stave a možnostiach využitia lesov Mesta Banská Štiavnica
3. VZN Mesta Banská Štiavnica pri uplatňovaní zákona SNR č.317/ 92 Zb. O dani z nehnuteľnosti
4. Správa o činnosti Mestskej polície
5. Schválenie konceptu generálneho dopravného plánu mesta
6. Návrh na úpravu Štatútu Mesta Banská Štiavnica – Nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 2/1992
7. Návrh na transformáciu MsBP Banská Štiavnica na príspevkovú organizáciu
8. Žiadosť o povolenie koncesií a živností pre TS mesta Banská Štiavnica
9. Návrh na naloženie s objektami mesta

10. Doplnenie Štatútu fondu Mesta Banská Štiavnica na podporu podnikateľskej činnosti
11. Návrh Plánu práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 1993
12. Interpelácie a dopyty poslancov
13. Diskusia 
14. Záver
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MsZ súhlasilo s prenajatím Mestských lesov LZ Žarnovica do konca platnosti LHP a podľa zákona 
č. 229/1991 Zb. Správe školských lesov Banská Štiavnica na 10 rokov. Zároveň vymenovalo od bornú komisiu
na vypracovanie komplexného projektu obhospodarovania mestských lesov.
MsZ schválilo: 
1/transformáciu MsBP na príspevkovú organizáciu dňom 1. 1. 1993.
2/vloženie objektov práčovne, čistiarne, kotolne do a.s. Sitno ako vklad Mesta Banská Štiavnica a vymenovalo

Ing. Jozefa Fabiana za zástupcu Mesta Banská Štiavnica do a. s. Sitno.

20. 12. 1992
Na Zlatú nedeľu bola otvorená na Kammerhofskej ulici nová predajňa firmy Prospekt, ktorá ponúka zá kaz -
níkom značkovú elektroniku, audio a videotechniku renomovaných svetových firiem.

28. 12. 1992
V Rubigalle sa uskutočnilo vyhodnotenie III. roč. Štiavnických novín za účasti Ing. Mariána Lichnera, CSc.,
primátora mesta, Ing. Františka Majerského – prednostu MsÚ a Nadeždy Babiakovej, zástupcu prednostu
MsÚ. Redakčná rada vyhodnotila najlepších dopisovateľov. Poradie: 1. Štefan Kinka, 2. Brigita Herrmannová,
3. Mgr. Ján Javorský.

29. 12. 1992
Bola otvorená obnovená „zdrojárska“ samoobsluha s potravinami, ktorá dostala nový názov Bristol i nového
majiteľa. Predajňa patrí rovnomennej spoločnosti Bristol, s. r. o.

Obyvateľstvo
K 31. 12. 1992 mala Banská Štiavnica 10 896 obyvateľov z toho muži 5561, ženy 5335, narodení 128, zomretí
116, prisťahovaní 128. Počet dôchodcov: 2558 (starobní, invalidní, čiastoční)

Samospráva
Príjmy mesta: 59 368,90 Sk
Výdavky: 57 070,00 Sk
Hmotný majetok mesta 1 020 105 613,66 Sk
Z predaja nehnuteľností (objektov a pozemkov) mesto získalo 6 505 739 Sk

Politické strany a hnutia v meste

Nezamestnanosť
K 31. 12. 1992 ObÚ práce evidoval 657 uchádzačov o zamestnanie.

Školstvo
V meste boli otvorené 4 materské školy, ktoré navštevovalo 423 detí
Základné školy navštevovalo 1566 žiakov
Osobitná škola mala 65 žiakov
Základná umelecká škola 227 žiakov
Stredné školy navštevovalo 2239 žiakov

Kriminalita
Počet trestných činov – 251, bol zaznamenaný nárast majetkovej kriminality, najmä krádeže vlámaním. 
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Strana Predseda Počet členov
DS Štefan Necpal nezistené
HZDS (5 klubov) Július Hanus 87
KDH Emil Glézl 117
KSÚ Ing. Jozef Šimko 24
SDĽ Alena Považanová 53
SNS Ladislav Moravík 10
SNS Sitnianska-Štefultov Michal Kašiar 26
ODS Ľubica Balžanková 7
TTT Dr. Dalibor Maďar 34
KSS Ing. Pavol Mojžita 29



V zmysle zákona č. 87/91 o mimosúdnych rehabilitáciách bolo pôvodným vlastníkom vrátených 9 objektov.
Z užívania mesta do užívania rímsko-katolíckej cirkvi boli odovzdané 2 objekty: Dom smútku Frauenberg
a objekt 56/I. na Novozámockej ulici.
V mestskej pamiatkovej rezervácii boli skolaudované objekty: 12/II – Fritzovský dom pre účely ŠÚBA, Penzión
Matej na Akademickej ulici, Dom dôchodcov na Striebornej ulici.

V roku 1992 vyšlo 30 čísel Štiavnických novín, 6 čísel banskoštiavnického OKNA, 2 čísla Paradajz revue 
a 1 čí slo Trotuára.

Šport
Futbalové mužstvo SZ Sitno sa v najvyššej okresnej súťaži umiestnilo na 9. mieste so ziskom 25 bodov 
(8 víťazstiev, 7 remíz a 10 prehier).
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