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Kronikár mesta: Nora Bujnová

Kronika
mesta Banská Štiavnica

1993

1217



1. 1. 1993
Začala sa písať nová kapitola v dejinách Slovenska. Zrodila sa samostatná, zvrchovaná a demokratická
Slovenská republika. Túto historickú udalosť prišli osláviť na Námestie sv. Trojice stovky obyvateľov mesta,
ku ktorým sa prihovoril primátor mesta Ing. M. Lichner, predseda Matice slovenskej Dr. Ján Novák, 
Ing. J. Šimko – predseda OV Kresťansko-sociálnej únie Slovenska, Michal Kašiar – člen predsedníctva OV
SNS a banský riaditeľ firmy Hell, katolícky kňaz Imrich Šišulák a emeritný senior Hontianskeho seniorátu
Pavel Radváni. Dychová hudba Sitnianka a mužský spevácky zbor Štiavničan prispeli k vytvoreniu slávnostnej
atmosféry, ktorá vyvrcholila ohňostrojom na Novom zámku.

6. 1. 1993
Pod záštitou oddelenia mestskej kultúry v podkroví Rubigallu sa Novoročnou diskotékou začala séria disko -
ték, ktoré budú pokračovať každú stredu. Diskdžokejom bude Laco Hradský.

11. 1. 1993
Začalo jazdiť nové motorové vozidlo Rýchlej zdravotníckej pomoci Volkswagen T 2 Syncro. Má špeciálnu
lôžkovú úpravu a je vybavené najnutnejším príslušenstvom. Terénne vozidlo s náhonom na všetky štyri kolesá
zvládne i náročné štiavnické kopce. Má hodnotu okolo 2 miliónov Kčs, ktoré poskytlo Ministerstvo zdravot-
níctva bývalej ČSR. 

12. 1. 1993
V historickom jadre mesta bola demontovaná slávnostná výzdoba a odstránený vianočný stromček.

18. 1. 1993
Po vyše štyroch desaťročiach sa funkcie notára v našom meste ujal Mgr. Vojtech Švantner, ktorý posledných
16 rokov pôsobil ako notár na Štátnom notárstve v Žiari nad Hronom.

22. 1. 1993
V aule SPŠ baníckej sa uskutočnil slávnostný šachtág Banskoštoavnicko-hodrušského baníckeho spolku.
Na tejto spoločenskej akcii sa zúčastnili delegácie Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného
prostredia SR, vysokých škôl i banských firiem.

23. 1. 1993
Na atletických Majstrovstvách Stredoslovenského kraja v banskobystrickej hale si vybojovali tituly: doras-
tenky 1500 m – Martina Javorská, dorastenci 3000 m – Roland Lacko, juniorky 800 m – Monika Venglárová,
muži 3000 m Milan Potančok.

28. 1. 1993
Uskutočnilo sa riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Program:

1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta B.Štiavnica č.1/1993 o uplatňovaní zákona NR č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľnosti
3. Návrh na odpredaj objektu 1/III, Ul. Kammerhofská č. 1
4. Návrh na úpravu Štatútu mesta B. Štiavnica, nariadenia č. 2/1992
5. Návrh na bezodplatný prevod majetku z a.s. Akusit do majetku mesta
6. Návrh regulačného plánu zóny Križovatka
7. Informácia o zásobovaní mesta pitnou vodou
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 1992
9. Návrh MsR v Banskej Štiavnici na schválenie odmeny za IV. štvrťrok 1992 pre hlavnú kontrolórku MsZ

a úpravu § 7, ods.1 Poriadku pre odmeňovanie pracovníkov mesta B. Štiavnica
10. Doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta o Zásady dlhodobého prenájmu a Zásady spolupráce

s realitnými kanceláriami
11. Návrh na dlhodobý prenájom časti objektu 23/I s pozemkom na Ul. A. Kmeťa 15
12. Návrh na odpredaj objektu 23/I s pozemkom na Ul. A. Kmeťa 14
13. Banskoštiavnický kultúrno-historický, spoločenský a športový kalendár na r. 1993
14. Správa o plnení uznesení MsZ za rok 1992
15. Správa o činnosti komisií MsZ za 1992
16. Návrh na prijatie daru od NsP B. Štiavnica, a to obj. Ul. Kammerhofská 4 a obj. Horná nemocnica do

PKB, a. s. Žilina
17. Interpelácie a dopyty poslancov
18. Diskusia
19. Záver
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MsZ
– schválilo priamy odpredaj objektu 1/III Ul. Kammerhofská 1 firme HASUNEX za cenu dohodou vo výške

3,355 690 Kčs
– súhlasilo s odovzdaním objektu na Botanickej ul. 2 do nájmu cirkvi
– uložilo prednostovi MsÚ uzavrieť predbežnú dohodu o podmienkach zámeny objektov 1/III a Botanická

č. 2 a o finančnom vysporiadaní medzi Mestom a rím.-kat. cirkvou
– odvolalo z funkcie člena komisie kultúry a športu akad. sochára Vladimíra Oravca, z komisie regionálneho

rozvoja Juraja Bólyu, Ing. Jozefa Šimka a z funkcie sekretára komisie Ing. Annu Karabellyovú
– zvolilo za člena komisie kultúry a športu Ing. Soňu Lužinovú, komisie regionálneho rozvoja Dr. Jaroslava

Zerolu, za sekretára komisie regionálneho rozvoja Lýdiu Heilerovú
– schválilo prijatie daru od NsP B. Štiavnica – objekt na Ul. Kammerhovská 4 a Horná nemocnica na 

Ul. A. Péchu č. 5, vklad objektu na Ul. Kammerhofská č. 4 v hodnote 1,011.576 Kčs ako vklad mesta do 
a. s. Prvá komunálna banka Žilina.

V diskusii sa poslanci zaoberali možnosťou vytvorenia vysunutého pracoviska Colnej správy v B. Štiavnici,
potrebou zostavenia nového Štatútu Štiavnických novín, lyžiarskym vlekom.
Od januára Červený kríž zabezpečil opatrovateľskú službu. Kvalifikované opatrovateľky sú pri lôžku schopné poskytnúť
okrem štandardných služieb aj základné zdravotnícke služby.
K začiatku roku 1993 bolo na Úrade práce v B. Štiavnici evidovaných 213 uchádzačov o prácu. V minulom
roku sa najviac uchádzačov o prácu (818) zamestnalo u súkromných podnikateľov.

Február

1. 2. 1993
V miestnosti na Pletiarskej ul. č.1 si JUDr. Rudolf Fajbík otvoril advokátsku kanceláriu, v ktorej bude záujem -
com poskytovať právnu pomoc.

4. 2. 1993
Oddelenie mestskej kultúry pripravilo pekný večer s pražskou vokálnou skupinou Dobrý večer quintex.

5. 2. 1993
Neznámi páchatelia vykradli jedáleň Jašteričky, odkiaľ si odniesli lup v cene okolo 12 550 Sk. Svoj záujem
sústredili najmä na cigarety a alkohol.

6. 2. 1993
V Košiciach bola založená nová politická strana – Strana konzervatívnych demokratov. Na zakladajúcom
sneme sa zúčastnila banskoštiavnická rodáčka Magda Vášáryová, naposledy veľvyslankyňa ČSFR v Rakúsku.
Za jedného z troch podpredsedov bol zvolený Ing. Ľudovít Kaník.

9. 2. 1993
V Striebornej ulici po rekonštrukcii dvojposchodového objektu bol otvorený nový Dom dôchodcov. Celá
budova je riešená bezbariérovo a môže pojať 30 obyvateľov. Momentálne v nej našlo prístrešie 17 ľudí, 
o ktorých sa starajú 4 zdravotné sestry a rovnaký počet sanitárok.

19. 2. 1993
V priestoroch SOUL sa konal I. reprezentačný banícky ples, na ktorom sa zúčastnilo vyše 100 osôb. Okrem
členov Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a ich manželiek poctili toto podujatie aj vedúci
predstavitelia baníckych firiem. Všetci účastníci absolvovali „skok cez kožu“ s pasovaním do baníckeho stavu.

21. 2. 1993
V podkroví Rubigallu sa uskutočnilo Spomienkové popoludnie venované pamiatke Andreja Kmeťa pri
príležitosti 85. výročia úmrtia tohto katolíckeho kňaza, národovca, zakladateľa slovenskej národnej vedy,
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, tajomníka Spolku sv. Vojtecha, archeológa a botanika. Vystúpila na ňom
folklórna skupina zo Bzenice s literárno-hudobným pásmom NE TOTUS MORIAL (Aby som neumrel celý)
a mužský spevácky zbor Štiavničan.

25. 2. 1993
Konalo sa riadne mestské zastupiteľstvo
Program:
1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia mesta, organizácií a podnikov zriadených MsZ za r.1992 – Technické služby, Mestský

bytový podnik a PP,  š. p. v likvidácii
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3. Správa o stave majetku po vykonanej inventarizácii
4. Správa o činnosti Mesta B. Štiavnica za r. 1992
5. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny za r. 1992 pre primátora a jeho zástupcu
6. Správa o činnosti Technických služieb mesta, konsolidačný plán a cenník služieb
7. Návrh rozpočtu mesta na r.1993 a rozpis plánu TS a MsBP.
8. Návrh na vytvorenie Zlatej spoločnosti ako spoločnosti s.r.o.
9. Návrh VZN mesta č. 2/1993 o cenovej regulácii nájomného a nebytových priestorov

10. Návrh na dlhodobý prenájom časti obj. 20/I. na Ul. A. Kmeťa č. 15
11. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 3919 pod SPŠ baníckou
12. Návrh na odpredaj zámočníckej dielne na Zigmund šachte
13. Návrh objektov, pre ktoré budú realitné kancelárie zabezpečovať vytvorenie spoločnosti pre dlhodobý

prenájom alebo predaj. Pridelenie objektu jednotlivým realitným kanceláriám
14. Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva bytov a pozemkov Rudných baní, š.p. Banská Bystrica do ma-

jetku mesta B. Štiavnica
15. Správa o výstavbe mestských poľovných združení
16. Informácia o výsledku konkurzu odpredaja obj. 23/I.
17. Interpelácie a dopyty poslancov
18. Diskusia 
19. Záver
Poslanci MsZ schválili rozbor hospodárenia Mesta B. Štiavnica za r. 1992
Príjmy: 59 368,9 tis. Sk
Výdavky: 57 070,0 tis. Sk
Prevaha príjmov nad výdavkami: 2 298,9 tis. Sk
– vytvorenie Zlatej spoločnosti, spol s.r.o. podľa návrhu, ktorý predniesol Ing. Eduard Rada, prezident spol.

Hell, spol s.r.o.
– dlhodobý prenájom časti objektu 20/I Ul. A. Kmeťa 15 p. Valérii Valentíkovej s výškou ročného nájmu

23.424 Sk. 
– odpredaj zámočníckej dielne na Zigmund šachte p. Romanovi Ruckschlossovi v hodnote 1,521 tis. Sk
– odpredaj objektu 23/I. na základe výsledku konkurzu za 300 000 Sk spoločnosti Bristol, s. r. o.
Diskutovalo sa o možnosti získania dotácií na čističku odpadových vôd, o dobudovaní Amfiteátra a pomoci
zdravotníkom pri vylepšovaní prístrojovej techniky.

26. 2. 1993
Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie budovy Štátneho ústredného banského archívu na Radničnom námestí
16 (Fritzov dom) Slávnostný príhovor predniesol štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Ing. Imrich
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Hamarčák. Budova ŠÚBA sa stala definitívnym miestom uloženia historického komplexu písomných 
záznamov, máp, plánov a ďalších dokumentov, ktoré hovoria o takmer piatich storočiach erárneho i súkrom-
ného podnikania v baníctve.

27. 2. 1993
V obradnej sieni MsÚ sa uskutočnil akt uvítania do života prvých občanov Banskej Štiavnice narodených 
v samostatnej Slovenskej republike. Boli to deti manželov Čunderlíkovcov a Blaškovičovcov – Bibiana a Mário.
Primátor Ing. M. Lichner im odovzdal vkladné knižky ako dar mesta.

Marec
5. – 7. 3. 1993
Na Majstrovstvách Slovenska v plávaní v Martine bol úspešný banskoštiavnický odchovanec Miroslav Ma -
runiak, ktorý na 100 m motýlik, 50 m voľný spôsob a 50 m motýlik bol druhý a na 100 m voľný spôsob
tretí.

6. 3. 1993
Lyžiarsky oddiel TJ Sitno pripravil rozlúčku s lyžiarskou sezónou formou karnevalu.

9. 3. 1993
Do jednej zo štyroch telovýchovných jednôt pribudol nový oddiel – kulturistický. Má 28 členov a tréningovo
ho vedie RNDr. Pavol Smutný z Fitnescentra v plavárni.

13. 3. 1993
V jedálni š. p. Pleta sa uskutočnilo výročné rokovanie banskoštiavnických rybárov, ktorí hodnotili svoju
činnosť. Schválili vstup svojej organizácie do akciovej spoločnosti Slovryb Žilina, ktorá sa v ďalších rokoch
bude zaoberať výrobou a predajom rybných násad.

15. 3. 1993
V konkurze na miesto vedúcej Mestskej knižnice bola úspešná pani Viera Luptáková.

15. 3. 1993
Vo Zvolene vo Finkovej galérii bola vernisáž výstavy obrazov banskoštiavnického výtvarníka Ivana Hrušov -
ského.

18. – 19. 3. 1993
V areáli STU Bratislava sa uskutočnila Jarná cena STU trojbojárok a päťbojárov. V plávaní a streľbe z pištole
si Rado Nemčok urobil osobné rekordy a po behu sa postavil aj na stupeň víťazov.

23. 3. 1993
Regionálne kultúrne stredisko v Žiari nad Hronom a oddelenie mestskej kultúry zorganizovali súťaž v ume -
leckom prednese Sládkovičova Štiavnica. V kategórii žiakov stredných škôl zvíťazila Zuzana Rohá čo vá 
z Gymnázia v Banskej Štiavnici, v kategórii dospelých sa na I. mieste umiestnila Beata Dedoková z Pren čova. 

24. – 25. 3. 1993
Žiaci SPŠ baníckej pod vedením Ing. Vladimíra Protopopova (autor scenára i režisér) pripravili v aule svojej
školy predstavenie Stále lepšie a lepšie..

24. – 25. 3. 1993
V Hodruši a v Banskej Śtiavnici sa konal kontrolný deň k problematike vyhľadávania, prieskumu a ťažby
zlatých a strieborných rúd v Štiavnických vrchoch.

26. 3. 1993
Oblastný výbor Združenia zväzov telesne postihnutých v Banskej Štiavnici si pripomenul Medzinárodný
deň invalidov podujatím v reštauračnom zariadení Barbora. Súčasťou podujatia bola výstavka záujmovej
činnosti členov a kompenzačných a ortopedických pomôcok spojená s predajom..

27. 3. 1993
Primátor mesta Ing. Marián Lichner prijal na radnici rektora lesníckej a drevárskej univerzity v Šoproni 
prof. Dr. Andrása Winklera a dekana Lesníckej fakulty tejto univerzity prof. Dr. Zsolta Kovácsa. Rokovali
spolu o náučno-rekreačných pobytoch maďarských pedagógov a študentov v našom meste.
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27. 3. 1993
Na pretekoch v horskom duatlone v rakúskom meste Graz zvíťazil suverénnym spôsobom Banskoštiavničan
Bohuslav Melicherčík.

28. 3. 1993
Na 19. ročníku Behu oslobodenia Topoľčianok zvíťazil Banskoštiavničan Róbert Petro, II. miesto obsadil
Milan Potančok a V. miesto Daniel Matis.

A príl
1. 4. 1993
Na prízemí Žemberovského domu bola otvorená nová predajňa Textil - Obuv - Kozmetika. Majiteľkou predaj -
ne je p. Mária Radová.

4. 4. 1993
V národnom behu Devín – Bratislava spomedzi 1400 pretekárov III. miesto obsadil Banskoštiavničan Róbert
Petro iba s 8 -sekundovou stratou na víťaza.

7. 4. 1993
Z výberového konania na prenájom kaviarne Rubigall víťazne vyšiel Ing. Ľ. Kaník.

14. 4. 1993
V Penzióne Matej sa uskutočnilo 4. zasadnutie Správnej rady Nadácie Banská Štiavnica 91. Ťažiskom roko-
vania bola informácia o projekte Remeselnícky dom, kde má vzniknúť medzinárodný projektovo-techno-
logický ateliér. Účastníci schválili zmenu vo vedení Nadácie. Na miesto predsedu Správnej rady nastúpil 
Ing. Roman Rezníček a jeho zástupcom sa stal Ing. arch. Pavol Fabian.

15. 4. 1993
V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave boli predstavené dve nové knihy banskoštiavnického rodáka
Milana Augustína Krátke dejiny Židov na Slovensku a Cesty medených a bronzových Bohov.

15. 4. 1993
V Galérii J. Kollára bola sprístupnená výstava akad. sochára doc. Vojtecha Remeňa. Je to výber z komornej
tvorby, zameraný na medailérsku tvorbu, drevenú plastiku a portréty osobností.

15. 4. 1993
V Bratislave sa konali dražby objektov v Banskej Štiavnici: Esso Marína, Cestársky dom a penzión Antolský
mlyn. Ani jeden objekt nebol vydražený. 

20. 4. 1993
Konalo sa riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Správa o stave zásobovania mesta pitnou vodou, postup na výstavbe DVZ Antol a čističky odpadových

vôd
3. Správa o postupe prác na výstavbe lekárne Drieňová
4. Návrh na príspevok z rozpočtu mesta B. Štiavnica na zbierku na zakúpenie prístrojového zariadenia pre

NsP
5. Správa o stave komunálnej bytovej výstavby v meste
6. Návrh na založenie a.s. Banskoštiavnická akadémia CR
7. Komplexná správa o skládkovaní PDO na skládke PDO v B. Štiavnici a stanovisko hlavnej kontrolórky 

k plneniu opatrení uložených MsZ na úseku uskladňovania odpadu
8. Odpredaj espressa na Drieňovej
9. Rozbor hospodárenia mesta, TS a MsBP za prvý štvrťrok 1993

10. Správa o postupe likvidácie Priemyselného podniku, š.p. v likvidácii
11. Návrh na úpravu platu riaditeľa TS
12. Správa o činnosti na úseku kultúry
13. Generálny dopravný plán mesta Banská Štiavnica
14. Správa o zabezpečení statickej dopravy v CMZ
15. VZN mesta B.Štiavnica č. 2/1993 o poplatkoch za znečisťovanie malými zdrojmi znečisťovania
16. Odpredaj pozemku p. č. 4574 v k. ú. B. Štiavnice a úhrada za rekonštrukčné práce na obj. 201/III
17. Prenájom ATC Počúvadlianske jazero – vyhodnotenie
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18. Návrh na zmenu prílohy č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta  
19. Nadácia Pohronie pre rozvoj a propagáciu CR v regióne miest
20. Prenájom kina Akademik – ekonomický rozbor
21. Návrh na zvýšenie platu hlavnej kontrolórke p. Márii Vydrovej
22. Zriadenie komisie pre vykonávanie podpornej podnikateľskej činnosti
23. Správa o pripravovanej služobnej ceste do Talianska v dňoch 28. 4. – 3. 5. 1993
24. Interpelácie a dopyty poslancov
25. Diskusia
26. Záver
MsZ 
– schválilo príspevok (300 000 Sk) z rozpočtu mesta do zbierky na zakúpenie prístrojového zariadenia pre

NsP B. Štiavnica
– priamy odpredaj objektu espressa na Drieňovej p. Jozefovi Bosákovi za cenu 67 080 Sk s povinnosťou

asanovať objekt
– provizórne parkovisko pri SPŠ
– zrušilo parkovisko v dolnej časti Nám. sv. Trojice
– zriadilo parkovisko v hornej časti Nám. sv. Trojice 
– komisiu na vykonávanie podpornej podnikateľskej činnosti s predsedom Ing. Ladislavom Sombathym.
V diskusii sa hovorilo o rokovaní s ministrami v Bratislave, ktoré sa týkali otázky záchrany technických
pamia tok – tajchov, rekonštrukcii hlavnej cesty cez mesto. Dr. Novák informoval o stave návrhu na zápis
Banskej Štiavnice na Listinu svetového kultúrneho dedičstva.

21. 4. 1993
Pri príležitosti svetového Dňa Zeme na Námestí sv. Trojice bol postavený Morový stĺp 20. st. z plastov, ktoré
nazbierali deti základných škôl v Banskej Štiavnici.

22. 4. 1993
V Rubigalle bol otvorený V. roč. celoslovenskej prehliadky Ochrany prírody v karikatúre, venovaný Dňu Zeme.

24. 4. 1993
V Martine sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Nechýbali na ňom
ani predstavitelia Slovenského banského múzea v B. Štiavnici a Múzea Antol.

28. 4. – 4. 5. 1993
Vedenie mesta, poslanci a kultúrne súbory navštívili družobné talianske mesto Soragna. B. Štiavnica sa
prezentovala výrobkami z nášho regiónu. 

Máj
1. 5. 1993
Strana demokratickej ľavice pripravila tradičné prvomájové stretnutie v Kysihýbli, spojené so zaujímavým
kultúrnym programom a tombolou. 

4. 5. 1993
Naše mesto navštívil generálny sekretár Medzinárodnej priehradárskej asociácie pri OSN Joannes M. Cobil-
lom. Hlavným cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s jedinečnými vodohospodárskymi stavbami – 
systémom vodných nádrží v okolí B. Štiavnice. Navštívil jazerá Klinger a Rozgrund, oboznámil sa aj 
s dokumentáciou k výstavbe, prezrel si historické jadro mesta, Galériu J. Kollára a SOUL.

7. 5. 1993
Vo večernom behu Spišskej Novej Vsi v silnej konkurencii obsadil II. miesto Róbert Petro.

8. 5. 1993
Na 33. roč. Behu primátora mesta Prešov zvíťazil Róbert Petro.

9. 5. 1993
V Banskom skanzene sa konala sv. omša, ktorá bola spojená s posviackou dreveného kríža, stojaceho
neďaleko šachty Ondrej, a sošky P. Márie v podzemnej časti expozície.

13. 5. 1993
Na I. zasadnutí výboru ZO Združenia zväzov zdravotne postihnutých za nového predsedu bol zvolený Ivan
Beňo.
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17. 5. 1993
Na základe výsledku výberového konania výberová komisia odporučila primátorovi mesta vymenovať do
funkcie vedúceho oddelenia mestskej kultúry Mgr. Petra Danáša. Na základe tohto odporúčania Mgr. Peter
Danáš bol do tejto funkcie vymenovaný.

18. – 19. 5. 1993
SBM pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pripravilo bohatý program. Sprístupnilo nový objekt rá-
movej píly – gátra z r. 1884 v areáli banského skanzenu a znovu otvorilo banské dielo – štôlňu pod Bergge -
richtom. Po tieto 2 dni muzeálne expozície si prezrelo 3090 návštevníkov.

22. – 29. 5. 1993
SOU lesnícke zorganizovalo I. medzinárodné sochárske sympózium, na ktorom sa zúčastnilo 9 sochárov 
z Rakúska, Česka a Slovenska. Počas sympózia vznikli nové moderné umelecké diela, ktoré autori venovali
nášmu mestu. Hlavným usporiadateľom tohto podujatia bol Ing. Ján Ivanič, riaditeľ SOU lesníckeho.

22. 5. 1993
Na 10. roč. bežeckej súťaže Tlmačská 20 zvíťazil Banskoštiavničan Róbert Petro.

26. 5. 1993
V Dome slovenskej kultúry v Prahe sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie Kremnica a Banská Štiavnica
– premeny zlatého a strieborného mesta. Jeho súčasťou boli aj obchodné rokovania, ponuky cestovných
kancelárií, vystúpenie mužského speváckeho zboru Štiavničan, folklórneho súboru Sitňan a husľového vir-
tuóza Petra Michalicu.

26. 5. 1993
Okolo 500 účastníkova sa zapojilo do akcie Národný výstup na Sitno. Bolo to na počesť 85. výročia úmrtia
národovca Andreja Kmeťa. Sv. omšu celebroval acibiskup Ján Sokol, metropolita Slovenska. Účastníkov 
pozdravila podpredsedníčka Matice slovenskej Eva Kristínová, v kultúrnom programe vystúpili spevácky
zbor Štiavničan, folklórny súbor Sitňan, folklórna skupina z Prenčova a dychová hudba Sitnianka.

28. 5. 1993
Konalo sa mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie úveru na dobudovanie ZŠ Drieňová
3. Interpelácie a dopyty poslancov
4. Diskusia
5. Záver
Poslanci MsZ schválili krátkodobý úver na dobudovanie učební ZŠ Drieňová vo výške 2 milióny Sk s tým, že
úhrada úrokov bude riešená pri prvej zmene rozpočtu na r. 1993.

28. 5. 1993
V Galérii J. Kollára bola otvorená výstava obrazov národného umelca Vincenta Hložníka. Svoj pozdrav
účastníkom vernisáže poslal aj správca Matice slovenskej Michal A. Kováč.

30. 5. 1993
Na Počúvadlianskom jazere sa uskutočnili detské rybárske preteky, na ktorých sa zúčastnilo 44 detí. Víťazom
pretekov sa stal Peter Štefanka.

30. 5. 1993
Vo farskom kostole Nanebovzatia P. Márie pri príležitosti 35. výročia úmrtia hudobného skladateľa Mikuláša
Sch. Trnavského usporiadal koncert spevácky zbor Štiavničan. Vedúci zboru p. Jakubík priblížil návštev -
níkom život a dielo tohto známeho slovenského skladateľa.

31. 5. – 1. 6. 1993
V SOUL sa zišli pracovníci z oblasti vodohospodárskej výstavby na celoslovenskej porade, ktorú viedol 
Ing. Gustáv Zambor – riaditeľ sekcie Ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva SR.
Súčasťou podujatia bola prehliadka hrádzí vodných nádrží Rozgrund a Klinger a unikátnych banských máp
v ŠÚBA.
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1. 6. 1993
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Mestská knižnica pripravila pre deti Deň otvorených dverí s boha -
tým programom – súťažami, kreslením a maľovaním.

3. 6. 1993
V Galérii J. Kollára bola otvorená výstava Umelecké remeslá 17. – 20.st. Pripravilo ju Slovenské banské mú -
zeum.

8. – 10. 6. 1993
Na Majstrovstvách Slovenska žiakov SOU Ministerstva hospodárstva SR zvíťazili volejbalistky SOU Banská
Štiavnica.

10. 6. 1993
Žiaci SOŠ na Povrazníku v spolupráci so súkromnými reštauráciami pripravili v hoteli Grand Matej sláv -
nostné stoly s obloženými misami, koláčmi, miešanými nápojmi a kvetinovou výzdobou stolov. Súčasťou
podujatia boli aj 2 módne prehliadky, na ktorých žiačky odboru krajčírka - pletiarka predviedli svoje modely. 

11. 6. 1993
V zrekonštruovanom objekte Žemberovského domu začal svoju činnosť Daňový úrad. Na tomto akte sa
zúčastnil riaditeľ Ústredného daňového riaditeľstva Ing. Štefan Jágerský. 

12. 6. 1993
Rozprávkový les /93 otvorila štiavnická rodáčka Magda Vášáryová. Takmer 60 účinkujúcich pripravilo pre
deti krásne rozprávky i sladké odmeny. Organizátori: ZUŠ – B.Štiavnica, Nadácia B.Š./91, Múzeum Antol 
a Štiavnické „A“ divadlo.

18. – 19. 6. 1993
Na Majstrovstvách Slovenska vo viacboji všestrannosti, ktoré sa konali v Považskej Bystrici, v kategórii nad
70 rokov zvíťazil Štiavničan Jozef Hederer , v kategórii nad 65 rokov Ing. J. Dutko. 

19. 6. 1993
Na II. roč. pretekov všestrannosti MONTAIN BIKE TRIATHLON B. Štiavnica /93 zvíťazil Gabriel Baran 
z Triklubu Bratislava..

23. 6. 1993
Konalo sa riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie 
2. Štúdia organizácie a regulácie dopravy v centre mesta
3. Správa o výsledkoch hĺbkovej previerky na MsBP
4. Správa o prehodnotení finančnej situácie TS
5. Návrh na zmenu nariadenia Mesta B. Štiavnica č. 2/1992 Štatútu mesta, schváleného MsZ 17. 2. 1992

uzn. č.18/92, ktorým sa upravujú podrobnosti odvozu a likvidácie PDO
6. Správa o príprave mesta a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero na LTS 1993
7. Koncepcia riešenia pobytu cudzích štátnych príslušníkov
8. Návrh na prevod správy hospodárenia s majetkom Mesta B. Štiavnica na užívateľov TS mesta a MsBP
9. Schválenie úveru na stavbu Banská Štiavnica DVZ Antol

10. Návrh kritérií na stanovenie ročnej odmeny riaditeľa TS na r.1993
11. Správa o plnení úloh a stavebných prác na akciách v rámci rozvoja mesta, KBV a pamiatkovej obnovy
12. Plán práce MsZ a jeho orgánov na druhý polrok 1993
13. Návrh na zbavenie vecného bremena objektu lekárne Drieňová
14. Návrh na zmenu uznesenia
15. Návrh Štatútu fondu B. Štiavnice na podporu podnikateľskej činnosti a vykonávací predpis fondu na

podporu podnikateľskej činnosti 
16. Návrh na vstup mesta do spoločnosti SATEL, a.s. Poprad
17. Informácia o priebehu aukčných predajov v máji, júni1993
18. Správa o zriadení novej tržnice a riešení trhových miest v meste
19. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku MsZ
20. Interpelácie a dopyty poslancov
21. Diskusia
22. Záver
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MsZ
– neschválilo zriadenie pobytového strediska pre cudzích štátnych príslušníkov v B. Štiavnici
– schválilo krátkodobý úver na stavbu B. Štiavnica DVZ Antol vo výške 5 mil. Sk návrh na zriadenie mestskej

tržnice na Železničiarskej ul.
– súhlasilo s vložením objektu 200/II. na Nám. sv. Trojice, ktorý je majetkom Mesta B. Štiavnica, do

spoločnosti SATEL, a.s., Poprad v hodnote 16 859 tis. Sk s podmienkou, že definitívna zmluva podlieha
schváleniu MsZ.

V diskusii sa riešili problémy nedostatku pitnej vody na Drieňovej, zlého stavu Katovej ulice, zanedbanosti
cintorína na Zvonovej ulici.

26. 6. 1993
Víťazom III. roč. nohejbalového turnaja O putovný pohár primátora mesta, na ktorom sa zúčastnilo 
9 družstiev, sa stalo družstvo Drieňová II. Vo finále porazilo vlaňajšieho víťaza BZUČO B. Belá. Členovia
víťazného družstva: J. Hrubčo, Ing. Husovec, R. Kuruc.
Po rozsiahlej rekonštrukcii bol daný do prevádzky objekt 203/II. na Námestí sv. Trojice – Žemberovský dom.
Nachádza sa v ňom kino Akademik so správou kina, obchody p. Radovej a p. Stračinu, Obvodný úrad život -
ného prostredia, MsÚ – oddelenie správy majetku a podnikateľskej činnosti, finančné oddelenie a Daňový
úrad.
Žiaci ZŠ J. Horáka a ZŠ Antol reprezentovali Slovensko na medzinárodnom festivale Európa riek /92 v Paríži. 

Júl
3. – 4. 7. 1993
Na Majstrovstvách Slovenska v atletike na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici zvíťazil Štiavničan Róbert
Petro v behu na 5 km i 10 km a stal sa dvojnásobným majstrom republiky.

5. 7. 1993
V deň sv. Cyrila a Metoda sa zišli na Sitne českí a moravskí skauti spolu s našimi ochranármi, aby spoločne
pracovali na terénnych úpravách ruín Sitnianskeho hradu. Vedúcou skupiny bola p. Michala Rocmanová 
z Prahy.

6. 7. 1993
Na Dolnej ul. č. 17 bola otvorená nová predajňa EKOTEX, ktorá ponúka široký výber kobercov. Jej majiteľkou
je p. Daniela Heilerová. 

7. 7. 1883
Od 7. 7. do konca augusta si na Starom zámku záujemcovia môžu prezrieť výstavu Vývoj stredovekej 
a novovekej architektúry.

8. 7. 1993
Uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu založenia spoločnosti Hotelová akadémia, a.s., Slovakia
3. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o vstupe Mesta B. Štiavnica do a.s. SATEL, Poprad

vkladom objektu 200/II na Námestí sv. Trojice
4. Návrh na naloženie s objektom Ul. Sládkovičova č. 8 a 9
5. Interpelácie a dopyty poslancov
6. Diskusia
7. Záver
MsZ schválilo
– odpredaj objektu 52/II na Námestí sv. Trojice, vrátane pozemku p. č. 3220 v hodnote 4,5 mil. Sk a. s. 

Joergesov dom s tým, že finančná čiastka 2 851 000 Sk bude vyplatená v peniazoch v dvoch splátkach 
a zostatok 1 649 000 Sk v cenných papieroch s vecným bremenom predkupného práva Mesta B. Štiavnica.

– zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o vstupe Mesta B. Štiavnica do a.s. SATEL Poprad vkladom objektu
200/II na Námestí sv. Trojice v hodnote 16 859 031 Sk s tým, že následne do 5. 8. 1993 bude uzavretá zmlu -
va o vstupe Mesta B. Štiavnica do a.s. SATEL Poprad, so započatím obnovy objektu v r. 1993

– v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta odpredaj objektov 117/I, Ul. Sládkovičova č. 8 
a 118/I Ul. Sládkovičova č. 9 formou konkurzu s výkričnou cenou podľa znaleckého posudku

Diskutovalo sa o nedostatku smetných košov v centre mesta, zámere odpredaja rozostavaných bytov na
Drieňovej za účelom ich dokončenia, o cyklistických pretekoch Okolo Slovenska, ktoré povedú aj cez naše
mesto, príprave osláv Salamander 93.
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9. 7. 1993
V Bratislave zasadala revízna komisia Združenia miest a obcí Slovenska, zvolená v tajných voľbách. Najviac
hlasov získal primátor nášho mesta Ing. M. Lichner.

10. 7. 1993
V rámci inšpekčnej cesty po Slovensku navštívili naše mesto zástupcovia UNESCO – p. Dumitrescu z Centra
pre svetové dedičstvo a p. Pawlowski, expert komisie pre pamiatky a sídla, sprevádzaní p. Mišíkom zo Sloven -
skej komisie pre spoluprácu s UNESCO. Cieľom návštevy bolo zoznámiť sa so súčasným stavom pamia tok.

15. – 19. 7. 1993
Mužský spevácky zbor Štiavničan a folklórna skupina Sitňan sa zúčastnili na I. folklórnych baníckych
slávnostiach vo francúzskom Le Trillot. Ich vystúpenia sa stretli s mimoriadnym záujmom publika. 

24. 7. 1993
Uskutočnili sa oslavy 120. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru v Banskej Štiavnici. Slávnostný
prejav predniesol Vladimír Poprac, predseda DPZ.

27. 7. 1993
V Bratislave rokoval primátor mesta Ing. M. Lichner s ministrom kultúry Dušanom Slobodníkom. Predme-
tom rokovania bola spolupráca medzi mestom a štátom pri zápise Banskej Štiavnice na Listinu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

A ugust
5. 8. 1993
Vo výstavnej sieni Rubigallu bola otvorená výstava Biblické motívy a serigrafie, ktorá prezentovala tvorbu
slovenských výtvarných umelcov – Márie Rudavskej, Ladislava Bergera, Evy Bachratej – Linhartovej, Stanislava
Harangozóa, Zuzany Bacharíkovej a iných.

10. 8. 1993
7. etapa medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska mala svoj cieľ v Banskej Štiavnici. Zvíťazil
v nej Martin Slaník z Česka.

26. – 29. 8. 1993
V spolupráci s umeleckou agentúrou Paradajz, centrom mestskej kultúry Rubigall a Slovenským banským
múzeom sa na Starom zámku uskutočnil divadelný Festival jedného herca – Personálie 1993. Vystúpenia sa
striedali s besedami so známymi hereckými osobnosťami – Magdou Vášáryovou. Vladom Durdíkom. Mariá -
nom Labudom a Adelou Gáborovou.
Strom života v Banskej Štiavnici zorganizoval 3 turnusy klasického tábora pre mládež zo Slovenska i Čiech.
Účastníci stanovali pri Červenej studni a venovali sa oprave domu na Dolnej ružovej ulici.
Vo vydavateľstve ARTPRESS v Banskej Bystrici vyšla farebná publikácia Vlada Bártu: Slovensko – Slovakia –
Slowakei v slovensko-anglicko-nemeckej mutácii. Najčestnejšie miesto v nej je venované nášmu mestu.
Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšla básnická zbierka banskoštiavnickej rodáčky Dany Podrackej
Písmo.

31. 8. 1993
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia Mesta B.Štiavnica a TS mesta sa I. polrok 1993 a návrh prvej zmeny rozpočtu

mesta na r. 1993, správa o postupe likvidácie PP š. p. v likvidácii a výsledky hospodárenia za prvý polrok
1993

3. Informačná správa o odstraňovaní nedostatkov na úseku hospodárenia MsBP k 10. 8. 1993 a audítorská
správa k 30. 6. 1993

4. Návrh na reštrukturalizáciu činnosti TS mesta
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 1993
6. Návrh MsR na schválenie zálohy na ročnú odmenu na r. 1993 pre primátora mesta a pre zástupcu primá-

tora a návrh na schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku za I. polrok 1993
7. Návrh na vymenovanie prednostu MsÚ
8. Správa o plnení uznesení za I. polrok 1993
9. Návrh na zbavenie vecného bremena rozostavaného objektu lekárne Drieňová

10. Informácia o priebehu aukčného predaja obj. na Novozámockej ul. č. 2, 3
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11. Návrh na odpredaj objektu 195/II
12. Návrh na odpredaj pozemkov
13. Návrh postupu pri uplatňovaní zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v meste B. Štiavnica
14. Správa o zabezpečení osláv Salamander 93 v dňoch 10. – 12. 9.
15. Informatívna správa o prenájme mestských lesov a plnení podmienok nájomných zmlúv.
16. Zmeny zloženia komisií MsZ
17. Interpelácie a dopyty poslancov
18. Diskusia
19. Záver
MsZ neschválilo
– predĺženie termínu ukončenia likvidácie PP, š.p. v likvidácii do 31. 7. 1994
– návrh na zbavenie vecného bremena rozostavaného objektu lekáreň Drieňová
nevymenovalo 
– PaedDr. Jaroslava Zerolu do funkcie prednostu MsÚ, do vyhlásenia nového výberového konania bude

funkciu prednostu zastávať Nadežda Babiaková
schválilo
– odpustenie nájmu rím.-kat. cirkvi za užívanie obj. Ul. Botanická č. 2 s tým, že v prípade odkúpenia obj

1/III firmou HASUNEX ako protihodnotu po schválení zákona o reštitúcii majetku cirkví bude rím.-kat.
cirkvi odovzdaný objekt Ul: Botanická č. 2 a vyplatený finančný rozdiel, ktorý bude znížený o výšku nájmu
za obdobie užívania pred prijatím zákona o vrátení majetku cirkvi

– predaj objektu na Novozámockej ulici č. 2, 3 PhDr. Ľudmile Učníkovej, bytom Bratislava, Kozmonautická
3 za cenu 806 539 Sk s podmienkou ukončenia rekonštrukcie obj. do 31.12.1994, s vecným bremenom
predkupného práva Mesta B. Štiavnica a vysporiadania sa s Fakultou architektúry vo veci investícií
vložených do tohto objektu

– odpredaj objektu 195/II formou konkurzu s výkričnou cenou stanovenou znaleckým posudkom
– odpredaj pozemkov p. č.. 7687/3, 7687/4, 7687/5, 7687/6, 7687/7, 7687/8, 7687/9 a časť p. č. 7687/2 

v celkovej výmere 5229 m2 Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
SR Zvolen za cenu 366 030 Sk

odvolalo z funkcie predsedu ekonomickej komisie MsZ Ing.Ľudovíta Kaníka na jeho vlastnú žiadosť, 
z funkcie člena komisie kultúry a športu MsZ Danielu Luptákovú z funkcie sekretára komisie výstavby, ÚP
a ŽP Janku Beňovicovú
zvolilo za sekretára komisie výstavby, ÚP a ŽP Evu Turányovú, za člena komisie výchovy a vzdelávania mládeže
a za člena komisie kultúry a športu Mgr. Jána Javorského, za člena komisie kultúry a športu Ing. Vladimíra
Protopopova
V diskusii sa riešili problémy túlavých psov, psinca na Dreňovej, neporiadku okolo kontajnerov.

September
5. 9. 1993
Na 9. Majstrovstvách sveta v horskom behu, ktoré sa konali vo francúzskom meste Gap, Banskoštiavničan
Róbert Petro sa medzi 106 účastníkmi umiestnil na 26.mieste. Bol druhým najmladším účastníkom.

6. 9. 1993
Primátor mesta a predseda Matice slovenskej v obradnej sieni radnice prijali akademického maliara Štefana
Nemčoka, banskoštiavnického rodáka, ktorý už takmer polstoročie žije v Argentíne. R. 1972 vystavoval svoje
obrazy na bratislavskom hrade, odkiaľ výstava putovala do Budapešti.

10. 9. 1993
V rámci mestských slávností Salamander /93 sa konal seminár, na ktorom bol hodnotený prínos rodiny
Hellovcov pre vedu a techniku 18. st. Na seminári boli prítomní aj zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Minis -
terstva hospodárstva SR, riaditelia banských závodov, geológovia, zástupcovia škôl a inštitúcií.
Oddelenie mestskej kultúry k Salamandrovým oslavám pripravilo zaujímavé programy na Námestí sv. Trojice.
Blok hudobných, divadelných a speváckych vystúpení trval takmer 9 hodín. Galaprogram slávnostného piat -
kového večera vyplnil mužský spevácky zbor Štiavničan, tanečný súbor Gymnázia zo Štúrova a ľudová hudba
Štefana Molotu z Bratislavy. Súčasťou programu bola aj módna prehliadka SOU v Banskej Štiavnici.

10. – 12. 9. 1993
Do rámca Salamandrových osláv zapadlo aj 120. výročie začatia premávky na trati Hronská Dúbrava – Ban-
ská Štiavnica. Okolo 500 ľudí, vrátane posledného rušňovodiča „štiavnickej Anče“ p. Ilčíka, privítalo na že -
lezničnej stanici historický parný vlak zo Zvolena, ktorý priviezol aj riaditeľa Železníc SR Ing. Vereša. Na
železničnej stanici vyhrávala dychová hudba z Hodruše. Účastníci slávnosti sa mohli previezť historickým
vlakom do Banskej Belej a späť, prezrieť si historické vozne a rušeň. 

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 1
9

9
3

64



11. 9. 1993
Po dlhých rokoch sa obnovila slávna tradícia šachtágov. V aule SPŠ baníckej boli do baníckeho stavu slávnost -
ne prijatí Anton Greguš, Vladimír Benčaj, Ivan Madara a Elisabeth Yencho z USA. 

16. – 19. 9. 1993
Banskoštiavnická púť k sviatku Povýšenia sv. Kríža sa začala slávnostnou omšou, ktorú celebroval dp. Gálik,
dekan zo Žiaru nad Hronom. Po sobotňajšej krížovej ceste slávnostnú omšu celebroval arcibiskup Mons.
Ján Sokol, metropolita Slovenska. Ukončenie púte sa uskutočnilo nedeľnou sv. omšou, ktorú celebroval po-
mocný biskup nitrianskej diecézy Mons. František Rábek. 

20. – 23. 9. 1993
V nemeckom Freiburgu sa konalo medzinárodné sympózium Kultúrne dedičstvo zhromaždené v knižniciach
geovied, baníctva a hutníctva. Na tomto podujatí za Slovensko vystúpila p. Oľga Kuchtová, pracovníčka SBM
v Banskej Štiavnici.

21. 9. 1993
V štefultovskom Klube dôchodcov sa konala akcia Október – mesiac úcty k starším. 27 dôchodcov privítalo
delegáciu MsÚ na čele s primátorom mesta Ing. M. Lichnerom.

30. 9. 1993
Naše mesto navštívil predseda Svetového kongresu Slovákov Leopold Danihels. Sprevádzali ho Ján Findra,
vedúci Kancelárie prezidenta republiky, a Milan Augustín. Hostia si prezreli pamätihodnosti mesta a na pra-
covnej porade sa zoznámili s aktuálnymi problémami rozvoja mesta. 

Október
1. 10. 1993
Bola otvorená nová vykurovaná centrálna tržnica na Železničiarskej ulici. Správcom tržnice je Vladimír
Lovrant.

9. 10. 1993
Na I. roč. Medzinárodného cestného behu na 9,5 km v Kiskunfélegyháze (Maďarsko) v hlavnej kategórii
pretekárov do 30 rokov zvíťazil Banskoštiavničan Róbert Petro, v kategórii nad 30 rokov Daniel Matis bol
tretí. 

12. – 13. 10. 1993
Uskutočnila sa konferencia Trvalo udržateľný rozvoj v 21. st. Jej hlavným cieľom bola aplikácia záverov zo
summitu 120 hláv štátov v Rio de Janeiro v minulom roku. Usporiadateľmi konferencie boli: Kabinet
evolučnej a aplikovanej krajinnej ekológie SAV Krajinnoekologické centrum v B. Štiavnici. Zúčastnili sa na
nej aj bývalí predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR – min. Ivan Tirpák, CSc., a štátny tajomník
doc. Dr. L.Miklós, CSc., zástupcovia škôl a vedeckých pracovísk.

16. 10. 1993
V priestoroch STU Bratislava sa uskutočnilo finále Slovenského pohára žiakov a dorastencov v modernom
trojboji. Víťazstvo vo svojej kategórii si odniesol Štiavničan Rado Nemčok.

16. 10. 1993
Na XIV. roč. plaveckých pretekov O banícky kahanec štartovalo 262 pretekárov. Zo štiavnických plavcov Zu -
zana Klaučová v kat. žiačky C obsadila III. miesto na 100 m voľný spôsob.

20. 10. 1993
Členovia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku pripravili pre pracovníkov bane Dolina vo 
Veľ kom Krtíši šachtág v Rekreačno-ozdravovacom zariadení v Koprovnici. Na tomto akte sa zúčastnili 
Dr. Ing. Jozef Karabelly, Ján Jakubík, Ing. Dušan Horák a Ing. Pavel Burda. Šachtág sa zorganizoval pri príleži-
tosti seminára Uhoľné baníctvo v Juhoslovenskej uhoľnej panve. Pripravili ho Slovenské banské múzeum 
a ŠÚBA v Banskej Štiavnici.

20. 10. 1993
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia mesta, Technických služieb za I. – III. štvrťrok, rozbor hospodárenia MsBP 
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za III. štvrťrok a rozbor hospodárenia Priem. podniku, š. p.. v likvidácii za I. – III. štvrťrok 1993 a správa
o postupe likvidácie k 3. 9. 1993

3. Správa o postupe likvidácie Priem. podniku, š. p. v likvidácii k 31. 8. 1993
4. Návrh na úsporné dodávky teplej úžitkovej vody
5. Príprava MsBP na zimné vykurovacie obdobie
6. Návrh riešenia pri zabezpečovaní verejno-prospešných prác
7. Návrh zmien za služby poskytované TS Mesta B. Štiavnica
8. Operačný plán zimnej údržby MK na zimné obdobie 1993/1994
9. Správa o organizácii odvozu PDO a priemyselného odpadu pre spádovú oblasť mesta.

10. Návrh Kolektívnej zmluvy na r. 1993 medzi ZMOS a odborovými zväzmi štátnych orgánov a organizácií,
pracovníkov služieb, kultúry, spoločenských organizácií a vedy

11. Správa o stave realizácie ZŠ na Dreňovej
12. Dodatok VZN mesta B. Štiavnica č. 1/1993 pri uplatňovaní zákona SNR č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľ -

nosti a vzhľadom na „Opatrenie“ MF SR na odstránenie nezrovnalostí pri uplatňovaní zákona č. 317/92
zb. o dani z nehnuteľnosti v znení zákona č.159/1993 Z. z.

13. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica č. 3/1993 – Trhový poriadok
14. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica č. 4/1993 o predaji bytov a nebytových priestorov v B. Štiavnici
15. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica o hospodárení s bytmi a prideľovaní sociálnych bytov
16. Správa k zrušeniu cenovej regulácie nájomného z nebytových priestorov v meste a určenie cenového

rozpätia nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
17. Informácia o priebehu aukčných predajov v mesiacoch august – september 1993 a návrh na priamy

odpredaj obj. Ul. Kammerhofská č. 23
18. Návrh na naloženie s obj. 196/II
19. Návrh na zníženie ceny obj. MŠ-60 na Železničiarskej ul.
20. Návrh na odpredaj pozemkov
21. Prenájom kina Akademik – ekonomický rozbor za I. – III. kvartál 1993
22. Zápis zo zasadnutia odbornej komisie pre vypracovanie komplexného projektu obhospodarovania mest-

ských lesov
23. Žiadosť závodu Strojárenská výroba o poskytnutie záruky na úver
24. Návrh na dlhodobé bezplatné užívanie vyčlenenej plochy 28 m2 v cintoríne pod Novým zámkom
25. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie záruky z fondu mesta na podporu podnikateľskej činnosti pre firmu

HASUNEX
26. Ideový návrh informačno-orientačného systému v meste
27. Informácia o príprave zriadenia Humanitného pobytového centra pre občanov slovenského pôvodu 

z býva lej Juhoslávie
28. Návrh na odpredaj pozemkov pod výstavbu garáží na Drieňovej
29. Informácie pre Ministerstvo vnútra SR
30. Správa o vydávaní Štiavnických novín
31. Interpelácie a dopyty poslancov

– Žiadosť agentúry Rubigall o poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta na vykrytie straty kultúrneho
podujatia Personálie 93

– Delegovanie zástupcov MsZ do Školských rád
– Pavol Brnčo – vzdanie sa funkcie predsedu komisie výchovy a vzdelávania mládeže MsZ

32. Diskusia 
33. Záver
MsZ schválilo 

– krátkodobý prekleňovací úver vo výške 5 mil. Sk na financovanie rozvojových akcií mesta
– správu o postupe likvidácie Priem. podniku, š.p. v likvidácii k 31. 10. 1993
– priamy odpredaj obj. Ul. Kammerhofská č. 23 Petrovi Pitekovi, bytom B. Štiavnica, Ul. Bratská 1 za

cenu 400 000 Sk, odpredaj obj. na Ul. A. Sládkoviča č. 8 a 9 prostredníctvom I. Realitnej kancelárie 
v B. Štiavnici

– vklad obj. 196/II v hodnote 7 197 267 Sk do samostatnej spoločnosti
– zníženie ceny obj. MŠ-60 na Železničiarskej ul na 1 421 450 Sk
– odpredaj pozemkov pre Jána Čillíka, č. p. 3740 o výmere 13 m2 za cenu 1300 Sk, pre Jozefa Sásika, 

č. p. 4197 o výmere 28 m2 za cenu 2800 Sk, Jozefa Čárskeho, č. p. 3738 o výmere 24 m2 za cenu 2400 Sk
– záruku zo záv. Fondu Mesta B. Štiavnica na prekleňovací prevádzkový úver 2,5 mil. na dobu jedného

roka pre Štiavnické strojárne, s.r.o.
– odpredaj pozemkov pod výstavu garáží na sídlisku Drieňová

neschválilo zriadenie humanitného pobytového centra pre občanov slovenského pôvodu z bývalej Juhoslávie
súhlasilo so zotrvaním Mesta B. Štiavnica v ZMOS
odvolalo z funkcie riaditeľa TS mesta B. Štiavnica Ing. Miroslava Fojtíka, Pavla Brnču z funkcie predsedu
komisie výchovy a vzdelávania mládeže MsZ na vlastnú žiadosť
zvolilo do tejto funkcie PhDr. Darinu Tomčíkovú a za člena komisie výchovy a vzdelávania Pavla Brnču
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poverilo dočasným vedením TS Ing. Milana Cencera
delegovalo do Rád škôl:
– I. ZŠ v B. Štiavnici Gabriela Gubrianskeho a Ing. Dominika Kútnika
– ZŠ Drieňová Mgr. Petra Koštiala a Dr. Radka Šályho
– ZŠ J. Horáka Mgr. Jána Javorského
– Gymnázium Pavla Brnču a Ing. Jozefa Fabiana
– SOU Jána Jakubíka a Jozefa Cvečku
– SOUL Ing. Rudolfa Valoviča, CSc., a Vladimíra Audera
– SPŠ Petra Vrťu a Ing. Pavla F.Balžanku
– SPŠCH Ing. Mariána Copláka a Ing. Ladislava Bielčíka
– SLŠ Romana Brnču a Dr. Jána Nováka
– MŠ Drieňová Oľku Nigríniovú
– MŠ Ul. Mierová Ing. Henriettu Fleischackerovú
– ZUŠ Pavla Brnču a Ing. Juraja Čabáka
– Školské zariadenie Domova mládeže Jozefa Konôpku

30. 10. 1993
V Turčianskych Tepliciach v jesennom behu v hlavnej kategórii mužov zvíťazil Štiavničan Róbert Petro. Tretí
bol Daniel Matis.
V súvislosti s pripravovaným zápisom Banskej Štiavnice na Listinu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO po celý október Agentúra GLOB z Paríža robila z poverenia UNESCO fotodokumentáciu
mesta, jeho pamätihodností, a aj pamätihodností okolia.

November
6. 11. 1993
Z oblastných majstrovstiev žiakov a dorastu v plávaní v Handlovej a B. Štiavnici si banskoštiavnickí plavci
odniesli 22 medailí.

6. 11. 1993
V kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre sa uskutočnil VI. snem Slovenského poľovníckeho zväzu. Prerokovali
sa na ňom otázky nových stanov SPZ, otázky týkajúce sa zákona o poľovníctve. Štiavnický región zastupoval
Ing. Štefan Petrikovič – za Klub slov. sokoliarov, a Ing. Marián Číž, ktorý bol na sneme zvolený za predsedu
Osvetovej komisie SPZ a člena prezídia SPZ.

18. 11. 1993
Zasadala demokratická strana spolu s Konzervatívcami Demokratickej strany v B. Štiavnici. Cieľom zasad-
nutia bola príprava podpísania zmluvy o zlúčení DS s KDS.

19. – 20. 11. 1993
Naše mesto navštívil minister poľnohospodárstva SR Ing. Peter Baco so svojím sprievodom. Predstavitelia
mesta ho informovali o hlavných problémoch mesta, najmä o potrebe zabezpečenia pitnej vody.

28. 11. 1993
V trámovej miestnosti Rubigallu sa uskutočnilo stretnutie členov a sympatizantov KDH. Hlavným bodom
programu bolo vystúpenie Ing. Petra Bobulu z Koordinačného centra KDH v Bratislave, ktorý urobil analýzu
spoločensko-politického života na Slovensku.
Futbalové dorastenecké mužstvo Sitno B. Štiavnica si vybojovalo jesenný primát v okresnej II. triede.

December
2. 12. 1993
Za prítomnosti p. Emílie Kováčovej, manželky prezidenta SR, sa v Bratislave uskutočnil Literárny večer, na
ktorom členovia bratislavských divadiel čítali z diel súčasných slovenských prozaičiek. Zaujal text banskoš-
tiavnickej autorky Rút Lichnerovej z novely Šahíziho tábia.

3. 12. 1993
V predvečer sviatku sv. Barbory, patrónky baníkov, sa v B. Štiavnici konalo ustanovujúce zasadnutie prí prav -
ného výboru na založenie Slovenskej baníckej komory. Na zasadnutí sa zúčastnilo 36 banských odborníkov.
Primátor mesta Ing. M. Lichner pre potreby komory ponúkol budovu Krečmáryovského domu. Vo večer -
ných hodinách sa všetci účastníci presunuli do Hodruše, kde sa v kultúrnom dome uskutočnilo 2. valné 
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zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Zhodnotilo sa na ňom jeho ročné pôsobe-
nie a bol schválený program na r. 1994.

6. – 11. 12. 1993
V kolumbijskej Cartagene sa uskutočnilo zasadnutie Medzinárodného výboru pre svetové dedičstvo, na
ktorom sa rozhodlo o zaradení Banskej Štiavnice, Spišského hradu a Vlkolinca do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva.

7. 12. 1993
Na sídlisku Drieňová za prítomnosti primátora mesta bola otvorená pobočka oddelenia Mestskej knižnice. 

10. 12. 1993
Do nášho mesta zavítal poslanec NR SR a podpredseda SDĽ Pavol Kanis. Navštívil Pletu, Akusit, primátora
mesta a v kine Akademik sa stretol na besede s občanmi mesta.

10. 12. 1993
Na radnici primátor mesta Ing. M. Lichner prijal 35 darcov krvi z okresov Banská Štiavnica, Levice, Prievidza,
Žiar nad Hronom, ktorí darovali krv viac ako 40-krát. Do veľkej rodiny zlatých darcov krvi zo Štiavnice 
a okolia pribudli Jozef Poliovka, Juraj Plašil, Jozef Hrnčiar, Rudolf Fischer a Anton Prefektuš. 

11. 12. 1993
V Banskej Štiavnici sa už po deviaty raz zišli na svojom zraze sokoliari - absolventi SLŠ. Mladí sokoliari 
z Rehabilitačnej stanice pernatých dravcov mali možnosť ukázať svoje umenie pri ozajstnom love na bažanty,
vypustené pod Kalváriou.

16. 12. 1993
V SOUL sa uskutočnilo kultúrno-charitatívne podujatie Vianočné čaro pod záštitou p. Emílie Kováčovej,
predsedníčky Nadácie E. Kováčovej. Výťažok zo vstupného a dobrovoľnej zbierky bol venovaný Ústavu so-
ciálnej starostlivosti v Novej Bani.

17. 12. 1993
Uskutočnilo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Návrh druhej úpravy rozpočtu mesta na r. 1993
3. Návrh Plánu práce MsZ a jeho orgánov na I. polrok 1994
4. Návrh na umiestnenie autobusovej stanice
5. Návrh na vymenovanie riaditeľa Technických služieb
6. Správa o činnosti Mestskej polície za r. 1993
7. Dodatok k VZN mesta B. Štiavnica č. 1/1993
8. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na obj. 196/II
9. Informácia o priebehu aukčných predajov v novembri 1993

10. Návrh na zmenu uznesenia – zámočnícka dielňa na Zigmund šachte
11. Návrh na priamy predaj obj. práčovne a čistiarne
12. Prenájom kina Akademik – ekonomický rozbor za I. - III. kvartál 1993
13. Návrh na úpravu Poriadku na odmeňovanie pracovníkov mesta B. Štiavnica, návrh na úpravu platu zás-

tupcu primátora a návrh na priznanie príplatku pre hlavného kontrolóra
14. Návrh na riešenie odčlenenia rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero od mesta B. Štiavnica
15. Návrh organizačného a prevádzkového zabezpečenia hospodárenia v lesoch Mesta B. Štiavnica
16. Návrh na zmeny zloženia komisií MsZ
17. Návrh zmluvy o spolupráci Mesta B. Štiavnica s firmou C.B.A.- R.T.L. spol s.r.o., ktorej predmetom je

ochrana osôb a majetku
18. Návrh na premenovanie niektorých ulíc v meste
19. Interpelácie a dopyty poslancov
20. Diskusia
21. Záver
Poslanci MsZ 
schválili 
– umiestnenie autobusovej stanice v priestore Ul. Trate mládeže medzi cestou II/525 a Štiavnickým potokom
– odpredaj obj. na Železničiarskej ul. spol. Global, s.r.o., Badín 330 za cenu 1 421 450 Sk.
– ponechanie kina Akademik v prenájme Mikulášovi Mullerovi
– premenovanie ulíc Ul.9. mája na Ul. 8. mája, Ul. Fr. Zupku a Ul. Pletiarska na Ul. Pletiarska, Ul. kpt.
Nálepku na Ul. Martina Benku
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vymenovali do funkcie riaditeľa Technických služieb Ing. Milana Cencera s nástupom do funkcie 17. 12. 1993
nesúhlasili s odčlenením rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero od Mesta B. Štiavnica
odvolali z členstva v komisii výstavby, ÚP a ŽP RNDr. Dalibora Maďara, RNDr. Jozefa Šteffeka, RNDr. Pavla
Radványho, CSc, Ing. Katarínu Novákovú, Mgr. Máriu Čelkovú, z funkcie sekretára komisie výstavby, ÚP 
a ŽP Evu Turányovú, z funkcie sekretára komisie ekonomickej Táňu Adamskú, z funkcie sekretára komisie
regionálneho rozvoja Lýdiu Heilerovú
zvolili do funkcie sekretára komisie výstavby, ÚP a ŽP Janku Beňovicovú, do funkcie sekretára komisie so-
ciálnej a zdravotnej Evu Turányovú, do funkcie sekretára komisie ekonomickej Lýdiu Heilerovú , do funkcie
sekretára komisie regionálneho rozvoja Evu Rákayovú
V diskusii sa preberali otázky zamestnanosti, nutnosti podpory podnikateľských činností, rekonštrukcie 
a využitia Hellovho domu.

17. 12. 1993
Do funkcie riaditeľa Technických služieb Mesta B. Štiavnica na základe konkurzného konania bol schválený
Ing. Milan Cencer.

18. – 19. 12. 1993
DARTS CLUB PARADISE v Penzióne Na kopci usporiadal I.turnaj v hádzaní šípok na terč pod názvom 
PARADISE DARTS OPEN. Víťazom sa stal Miroslav Lopušný z Trnavy, Štiavničania Slavomír Búci a Peter
Poprac obsadili 5. a 6. miesto spomedzi 21 účastníkov.

27. 12. 1993
V reštauračnom zariadení p. Dobroviča pri štadióne TJ Sitno sa zišli členovia speváckeho zboru Štiavničan
aj so svojimi manželkami, aby zhodnotili bohatú činnosť zboru za uplynulý rok.

29. 12. 1993
V Rubigalle sa uskutočnilo vyhodnotenie IV. roč. Štiavnických novín. Zúčastnil sa na ňom primátor mesta
Ing. M. Lichner. Najaktívnejšími dopisovateľmi novín boli Štefan Kinka, Mária Balková a Mgr. Ján Javorský,
ktorí spolu s ďalšími dostali symbolickú odmenu. Vladimír Nemčok, Mária Balková a Vladimír Poprac svoju
odmenu venovali na kúpu stolového analyzátora pre NsP v B. Štiavnici.

30. 12. 1993
Primátor mesta prijal na radnici najúspešnejších športovcov.

31. 12. 1993
Z funkcie riaditeľa závodu S.I.T. B. Štiavnica odišiel p. Július Kolek, ktorý v tejto funkcii pôsobil viac ako 
25 rokov.
Na sklonku r. 1993 verejnosť dostala do rúk už 16. odborné periodikum – Zborník Slovenského banského
mú zea. Jeho zostavovateľom je PhDr. Jozef Labuda. Publikácia prináša nové poznatky z dejín baníctva 
a banskej techniky, štúdie z histórie múzea, venované 90. výročiu vzniku múzejníctva v našom meste.
V posledných dňoch t. r. primátor mesta dostal mnoho blahoželaní. Medzi nimi boli aj pozdravy od predsedu
vlády SR Vladimíra Mečiara, predsedu a podpredsedu parlamentu Ivana Gašparoviča a Petra Weisa.

Obyvateľstvo
V r. 1993 mala Banská Štiavnica 10 896 obyvateľov
Narodilo sa: 144
Zomrelo: 122
Odsťahovalo sa: 223
Prisťahovalo sa: 224
Počet dôchodcov k 32. 12. 1993: 2543
K rómskemu pôvodu sa hlási: 338

Samospráva mesta
Príjmy mesta: 43 061,1 tis. Sk
Výdavky:  39 626,9 tis. Sk
V r. 1993 do majetku mesta pribudli objekty: horná nemocnica a obj. na Kammerhofskej ul. č. 8 
Mesto predalo nehnuteľnosti:
– obj. Espressa na Drieňovej
– obj. 23/I na Ul. A. Kmeťa č. 9
– obj. na Ul. Farská č.3
– obj. na Ul. Novozámocká, č. 2,3
– obj. na Ul. Železničiarska (rozostavaný objekt)
– pozemky vo výmere 5032 m2
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Majetok mesta spolu: 1 012 300 905,33 Sk
Výnosy z majetku mesta: 5 209 910,78 Sk

Mestská rada pracovala v nezmenenom 9-člennom zložení
Mestské zastupiteľstvo pracovalo v nezmenenom 27- člennom zložení. Prerokovalo 141 správ a prijalo 
150 uzne  sení.

Politické strany a hnutia 

Nezamestnanosť
K 31. 12. Obvodný úrad práce registroval 929 uchádzačov o zamestnanie. Z počiatočných (k 1. 1. 1993) 8,53 %
nezamestnanosť stúpla na 12,52 %.

Školstvo:
Materské školy
MŠ Bratská ul. počet detí 164, riad., do sept. A. Štefanková,. od sept. O. Krippnerová
MŠ Mierová ul. počet detí 60, riad. Jana Trilcová
MŠ 1. mája    počet detí 157, riad. Mária Gašparová
MŠ Štefultov   počet detí 20, riad. E. Luptáková
Základné školy
ZŠ Ul. A. Gollnerovej  počet žiakov 450, riad. Jozef Čillík
ZŠ Ul. J. Horáka počet žiakov 384, riad. Ján Maruniak
ZŠ Ul. L. Svobodu počet žiakov 500, riad. PaedDr. Tibor Szendrei
ZŠ Štefultov 1.- 3. roč. počet žiakov 21, riad. Helena Báliková   
Cirkevná ZŠ sv. Fr. Assiského počet žiakov 97, riad. Milan Varga
Osobitná škola  počet žiakov 65, riad. Alena Šoučíková
Základná umelecká škola počet žiakov 243, riad. Ľubomír Počai
Dom detí a mládeže počet detí 325, riad. Alena Bačová
Stredné školy
Gymnázium, počet žiakov 475, riad. Irena Polónyová
SPŠ chemická  počet žiakov 392, riad. Ing. Teodor Pálka
SPŠ (geodézia, geológia a baníctvo, hutníctvo, životné prostredie, TIS) 

počet žiakov 409, riad. Ing. Viliam Fleischacker
SPŠ lesnícka  počet žiakov 341, riad. Ing. Rudolf Valovič
Stredné odborné učilištia
SOŠ (Dievčenská odborná škola) počet žiakov 420, riad. RNDr. Pavol Bačík
SOŠ lesnícke počet žiakov 335, riad. Ing. Ján Ivanič

Šport
Najlepším športovcom roka sa stal Róbert Petro, atlét TJ Sitno.
Najlepším športovým družstvom sa stalo družstvo žiakov moderného päťboja, kap. družstva Vladimír Benčaj. 
Futbalové mužstvo SITNO Banská Štiavnica vypadlo do tretej triedy okresnej súťaže. V roč. 1993/1994 bolo
mužstvo odhlásené zo súťaže. Oddiel registroval len družstvo žiakov a dorastencov.  

Kriminalita:
Počet trestných činov 327 (zvýšil sa počet trestných činov vlámaním).
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Názov Predseda Počet členov
HZDS – 3 kluby Július Hanus 87
KDH Emil Glézl 123
KSÚ Ing. Jozef Šimko 30
SDĽ Alena Považanová 52
SNS Ladislav Moravík 26
SNS Sitnianska – Štefultov Michal Kašiar 22
TTT Ing. Peter Múdry 34
KSS Ing. Pavol Mojžita 27
KDS-DS Ing. Radovan Grolmus 22
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